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 nr. 128 828 van 4 september 2014 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Thaise nationaliteit te zijn, op 2 september 2014 heeft 

ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van de beslissing van 28 augustus 2014 tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op dezelfde 

dag. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 september 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

3 september 2014 om 14 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. VANHEE, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 23 november 2013 komt verzoekster in België aan. 
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1.2. Op 6 januari 2014 levert de stad Brugge verzoekster een aankomstverklaring af. 

 

1.3. Op 14 maart 2014 dient verzoekster en de heer K.S. van Belgische nationaliteit, een aanvraag tot 

wettelijke samenwoonst in. Dezelfde dag wordt verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend. 

 

1.4. Op 19 mei 2014 wordt een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld door de Brugse 

politie. Dezelfde dag wordt verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten betekend. 

 

1.5. Tegen voormelde beslissing stelt verzoekster een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Deze zaak is gekend 

onder het rolnummer RvV 154 827. 

 

1.6. Op 13 juni 2014 geeft de procureur des Konings een negatief advies. 

 

1.7. Op 27 juni 2014 neemt de burgerlijke stand van de stad Brugge een beslissing van weigering van 

wettelijke samenwoonst. 

 

1.8. Op 23 juli 2014 wordt een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld door de Brugse 

politie. 

 

1.9. Op dezelfde dag neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing houdende het bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, alsook een inreisverbod. 

Verzoekster werd overgebracht naar het gesloten centrum voor illegalen te Brugge. 

 

1.10. Op 1 augustus 2014 dient verzoekster een asielaanvraag in. 

 

1.11. Verzoekster is in het bezit van een nationaal Thais paspoort, waarin twee visa zijn aangebracht 

door de Litouwse consulaire diensten te Almaty (Kazachstan). 

 

1.12. Op 13 augustus 2014 wordt een overnameverzoek gericht aan de bevoegde Litouwse instanties, 

die op 22 augustus 2014 instemden met het verzoek voor overname en met de behandeling van de 

asielaanvraag van verzoekster. 

 

1.13. Op 28 augustus 2014 neemt de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot weigering van verblijf met 

het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringend karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 
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“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt verzoekster zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door 

verwerende partij. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan wat betreft het bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 

door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 

tot een beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § § 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 
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over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid, van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing verzoekster zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden 

 

2.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. In een enig middel beroept verzoekster zich onder andere op de schending van artikel 3 van het 

EVRM en van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Uit de bespreking 

van haar middel, blijkt dat verzoekster eveneens een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert. 

 

Na een theoretische uiteenzetting betreffende artikel 3 van het EVRM, stelt verzoekster dat in de 

hypothese dat de thans bestreden beslissing ten uitvoer zou worden gelegd, zij uitgewezen zou worden 

naar Litouwen waar zij ontegensprekelijk gevaar loopt om meerdere redenen, zijnde het risico weer 

terecht te komen in de seksindustrie waar zij ontegensprekelijk uitgebuit en mishandeld zal worden, het 

gevaar voor haar leven gezien de maffia achter haar aanzit en eist dat zij zichzelf verkoopt om het 

geleende geld terug te betalen alsook de situatie van vluchtelingen en asielzoekers in Litouwen die 

zorgwekkend is. Verzoekster wijst erop dat asielzoekers in de praktijk worden opgesloten, ook al staat in 

de Litouwse wet dat zij niet mogen worden opgesloten, zelfs niet als zij illegaal zijn. Zij vervolgt dat uit 

een inspectiebezoek van werknemers van HRMI bij het Registratiecentrum voor buitenlanders is 

gebleken dat er sprake is van erbarmelijke omstandigheden en dat onder meer de vrijheid van religie 

wordt verontachtzaamd. Zij stelt dat door het gebrek aan waarborgen en gespecialiseerde 

dienstverlening, misdaadslachtoffers zich vaak in situaties bevinden die gekenmerkt worden door 

marteling en inhumane behandelingen, dat slachtoffers van mensenhandel voor seksuele uitbuiting 

worden gestigmatiseerd en vaak opnieuw slachtoffer worden, dat daders van mensenhandel in de 

media afgeschilderd worden als mensen die prostituees helpen rond te komen terwijl over de 

slachtoffers, vrouwen die verzeild raken in de prostitutie, wordt gezegd dat hun situatie hun eigen schuld 

is. 

 

Verzoekster benadrukt dat hoewel zij duidelijk aangaf schrik te hebben voor verschillende mensen die 

actief zijn in de maffia en de seksindustrie in Litouwen en Thailand aan wie zij grote sommen geld 

verschuldigd is, de verwerende partij in gebreke blijkt op een afdoende wijze te motiveren waarom zij 

meent dat verzoekster zondermeer terug kan worden gestuurd naar Litouwen. Verzoekster verwijst 

vervolgens naar haar verklaringen en citeert hieruit, waarna ze aangeeft dat uit haar verklaringen 

duidelijk blijkt dat haar reis naar Litouwen georganiseerd werd door de seksmaffia en zij slachtoffer werd 

van mensenhandel om vervolgens ingezet te worden als een seksslaaf in Litouwen. Volgens 

verzoekster kan de verwerende partij moeilijk beweren dat zij thans zonder problemen kan 

teruggestuurd worden naar Litouwen waar zij onderworpen werd aan een onmenselijke en 

vernederende behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM, meer nog, dat de verwerende partij met 

geen woord rept over wat het gevaar voor de maffia en ipso facto de schending van artikel 3 van het 

EVRM in Litouwen betreft, dat de verwerende partij onmogelijk kan opwerpen dat zij hiervan niet op de 

hoogte zou zijn geweest, daar zij zich tijdens haar Dublin-interview van 11 augustus 2014 onmiddellijk 

beklaagd heeft over haar vrees voor de maffia en de erbarmelijke en levensgevaarlijke situatie waarin zij 

zou terechtkomen, dat de verwerende partij zich er gemakkelijk vanaf maakt door simpelweg te stellen 

dat zij als voornaamste reden van haar asielaanvraag in België ‘haar droom om in België te wonen’ 

heeft aangegeven, wat uiteraard niet strookt met de werkelijke redenen van de aanvraag. Volgens 

verzoekster is het klaar en duidelijk dat zij bij overdracht aan Litouwen een reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden kunnen uitmaken van artikel 3 van het 

EVRM, dat de verwerende partij niet uit het oog met verliezen, wat zij in de bestreden beslissing wel 

doet, dat Litouwen geen willekeurig EU land was waar zij verzeild is geraakt, doch dat zij op een zeer 

beredeneerde manier door zeer machtige personen naar Litouwen is gestuurd om er uitgebuit te worden 
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als seksslavin, dat nergens in de bestreden beslissing op een afdoende manier wordt gemotiveerd rond 

het feit dat zij niet kan en mag teruggestuurd worden naar Litouwen gezien haar verleden aldaar, dat 

haar bij een terugkeer hetzelfde lot wacht, iets wat de verwerende partij duidelijk uit het oog is verloren.  

 

Voorts stelt verzoekster dat de bestreden beslissing louter gemotiveerd wordt op grond van het feit dat 

verzoekster zou verklaard hebben dat zij naar België is gekomen omdat dat altijd haar droom is geweest 

en dat zij in het massagesalon waar zij werkte in Litouwen dingen moest doen die zij niet wilde doen. 

Verzoekster stipt aan dat haar problemen en de redenen waarom zij niet terug kan keren naar Litouwen 

veel diepgaander dan dat en heeft de verwerende partij nagelaten dit te onderzoeken. Zij betoogt dat zij 

tijdens het interview haar grootste angsten uiteen zette, doch dat haar verklaringen niet zomaar loze 

beweringen zijn, dat mensen voor seksuele uitbuiting, zeker voor vrouwen uit Thailand met haar 

achtergrond, een veel voorkomend en gekend probleem is in Litouwen, dat dit blijkt uit het door haar 

toegevoegd stuk, waaruit zij een aantal zinnen citeert. Verzoekster meent dat de verwerende partij op 

geen enkel moment rekening heeft gehouden met het specifieke profiel: een Thaise asielzoekster 

gevlucht uit de seksindustrie en van de maffia in Thailand in Litouwen en die thans een duurzame relatie 

heeft met een Belgische onderdaan met wie zij wenst wettelijk samen te wonen en de nodige stappen 

hiertoe reeds heeft ondernomen, dat dit door de verwerende partij niet wordt ontkend, dat het geen 

betoog hoeft dat dit op gespannen voet staat met de artikelen 3 en 8 van het EVRM en artikel 4 van het 

EU-Handvest.  

 

Verzoekster vervolgt dat zij niet alleen riskeert opnieuw blootgesteld te worden aan de seksindustrie, de 

maffia en de erbarmelijke omstandigheden voor asielzoekers in Litouwen, doch dat zij eveneens 

gedwongen gescheiden wordt van haar vriend met Belgische nationaliteit, dat de wettelijke 

samenwoonst werd geweigerd, doch dat zij beroep heeft aangetekend tegen de weigering via 

dagvaarding van 30 juli 2014, dat intussen de conclusietermijnen en de pleitdatum werd 

overeengekomen waar zij en haar partner de rechtbank zullen bewijzen dat zij weldegelijk een 

duurzame, liefdevolle en oprechte relatie hebben, dat het geen betoog behoeft dat dit een zeer delicate 

en persoonlijke materie betreft, dat zij dan ook in persoon wenst aanwezig te zijn ter zitting om haar 

verhaal te kunnen doen en haar argumenten uiteen te zetten om de rechtbank te bewijzen dat zij en 

haar partner weldegelijk een duurzame en stabiele relatie hebben en het recht hebben op wettelijke 

samenwoonst. 

 

2.3.2.2. In zoverre verzoekster de schending van artikel 8 van het EVRM lijkt aan te voeren omdat de 

verwerende partij op geen enkel moment rekening heeft gehouden met het feit dat zij een duurzame 

relatie heeft met een Belgische onderdaan met wie zij wettelijk wenst samen te wonen en de nodige 

stappen hiertoe heeft ondernomen, stelt de Raad vast dat uit de beslissing blijkt dat met haar aanvraag 

tot wettelijke samenwoonst van 14 maart 2014 wel degelijk rekening werd gehouden, doch dat besloten 

diende te worden dat zij op het ogenblik van haar asielaanvraag geen relatie heeft met een Belg of een 

in België verblijvende persoon en een overdracht aan Litouwen dan ook geen schending van artikel 8 

van het EVRM impliceert. Dit besluit komt er na de volgende vaststelling: “De betrokkene diende op 

14.03.2014 bij de bevoegde diensten van de stad Brugge een aanvraag in voor wettelijke samenwoonst 

met een Belgisch onderdaan. Deze aanvraag werd 27.06.2014 afgewezen. We benadrukken dat de 

betrokkene tijdens haar verhoor d.d. 11.08.2014 verklaarde ongehuwd te zijn en geen melding maakte 

van een relatie met een Belg of een in België verblijvende persoon. Ook toen haar werd gevraagd of ze 

redenen heeft die volgens haar verzet tegen een overdracht aan Litouwen rechtvaardigen gaf de 

betrokkene een relatie met een Belg of een in België verblijvende persoon niet op als reden voor verzet 

tegen een overdracht.” Verzoekster betwist deze vaststellingen niet. 

 

2.3.2.3. In zoverre verzoekster heden een gezinsleven aanvoert wijst de Raad op wat volgt. 

 

2.3.2.3.1. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 
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Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/ of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/ of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 
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Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

2.3.2.3.2. Betreffende het aangehaalde gezinsleven met de partner van Belgische nationaliteit, waarmee 

verzoekster een verklaring wettelijke samenwoonst heeft ingediend op 14 maart 2014, stelt de Raad 

vast dat de wettelijke samenwoonst werd geweigerd op 27 juni 2014. Dit wordt door verzoekster niet 

betwist. Voorts wijst de Raad opnieuw op het feit dat verzoekster op het ogenblik van haar interview op 

11 augustus 2014 geen melding maakte van een relatie met een Belg of een in België verblijvende 

persoon. Voorts maakt verzoekster ter gelegenheid van onderhavige vordering niet concreet 

aannemelijk dat zij een gezin in de zin van artikel 8 van het EVRM vormt met haar vriend. Verzoekster 

beperkt zich tot de stelling dat zij wenst samen te wonen met een vriend en hiervoor een wettelijke 

samenwoonstverklaring aflegde, tegen de weigering waarvan zij een beroep indiende en tot de 

verklaring dat zij een duurzame, liefdevolle en oprechte relatie heeft met de vriend. Verzoekster legt 

voorts ook geen stukken voor die een duurzame relatie met de vriend kunnen staven en waaruit een 

beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM blijkt. Een onderzoek naar de 

voorwaarden uit het tweede lid van artikel 8 van het EVRM is bijgevolg niet vereist. 

 

In zoverre verzoekster er nog op wijst dat zij beroep heeft aangetekend tegen de weigering via 

dagvaarding van 30 juli 2014, dat intussen de conclusietermijnen en de pleitdatum werd 

overeengekomen, dat zij dan ook in persoon wenst aanwezig te zijn ter zitting om haar verhaal te 

kunnen doen en haar argumenten uiteen te zetten om de rechtbank te bewijzen dat zij en haar partner 

weldegelijk een duurzame en stabiele relatie hebben en het recht hebben op wettelijke samenwoonst, 

uit zij enkel de wens om bij haar zaak aanwezig te zijn en haar wil om wettelijk samen te wonen, maar 

toont zij hiermee thans geen beschermingswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

aan. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt prima facie niet aannemelijk gemaakt. 

 

2.3.2.4. In zoverre verzoekster de schending aanvoert van artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad op wat 

volgt. 

 

2.3.2.4.1. Betreffende verzoeksters aangevoerde vrees ten aanzien van Thailand en Litouwen. 

 

2.3.2.4.1.1. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van 

de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen 

folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de 

handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 218). 

 

Het is in principe aan verzoekster om bewijzen aan te voeren die toelaten aan te tonen dat er ernstige 

gronden zijn om aan te nemen dat zij, indien de aangevochten maatregel zou worden uitgevoerd, zou 

worden blootgesteld aan een reëel risico te worden onderworpen aan een behandeling in strijd met 

artikel 3 van het EVRM (zie EHRM 26 juli 2005, N. v. Finland, § 167). 

 

2.3.2.4.1.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat, in zoverre verzoekster wijst op haar asielmotieven ten 

aanzien van Thailand, deze elementen niet kunnen aangevoerd worden ten aanzien van een overdracht 

naar Litouwen.  
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In zoverre verzoekster stelt dat hoewel zij duidelijk aangaf schrik te hebben voor verschillende mensen 

die actief zijn in de maffia en de seksindustrie in Litouwen aan wie zij grote sommen geld verschuldigd 

is, de verwerende partij in gebreke blijkt op een afdoende wijze te motiveren waarom zij meent dat 

verzoekster zondermeer terug kan worden gestuurd naar Litouwen en dat de verwerende partij met 

geen woord rept over wat het gevaar voor de maffia en ipso facto de schending van artikel 3 van het 

EVRM in Litouwen betreft, dat de verwerende partij onmogelijk kan opwerpen dat zij hiervan niet op de 

hoogte zou zijn geweest, daar zij zich tijdens haar Dublin-interview van 11 augustus 2014 onmiddellijk 

beklaagd heeft over haar vrees voor de maffia en de erbarmelijke en levensgevaarlijke situatie waarin zij 

zou terechtkomen, wijst de Raad er op dat de verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid 

betreffende de schrik voor personen van de maffia en de seksindustrie niet gemotiveerd te hebben in de 

bestreden beslissing daar uit het interview van 11 augustus 2014, in tegenstelling tot wat verzoekster 

voorhoudt, niet blijkt dat verzoekster deze redenen heeft opgegeven als redenen die een verzet tegen 

de overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor haar asielaanvraag zouden rechtvaardigen. 

Dienaangaande stelde zij immers enkel dat zij in een massagesalon werkte en er verplicht werd allerlei 

handelingen te stellen die zij niet wilde doen, dat zij daarom gevlucht is, dat er in Thailand gezocht werd 

naar mensen die in het buitenland wilden werken, alsook dat een zekere Roos haar verblijf en reis 

regelde naar Litouwen en dat ze haar werkgever nooit gekend heeft. Betreffende deze verklaringen 

betreffende haar verleden in Litouwen werd wel degelijk gemotiveerd, eveneens in tegenstelling tot wat 

verzoekster voorhoudt, en dit als volgt: “Zoals reeds vermeld uitte de betrokkene verzet tegen een 

behandeling van haar asielaanvraag door de Litouwse instanties omdat ze in Litouwen in een 

massagesalon werkte en daar dingen moest doen die ze naar eigen zeggen niet wilde doen. 

Hieromtrent wensen we op te merken dat deze elementen bezwaarlijk de Litouwse instanties kunnen 

worden aangewreven. De betrokkene zal in haar hoedanigheid van verzoekster van internationale 

bescherming in Litouwen de door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. Er is geen enkele 

reden om aan te nemen dat de betrokkene na overdracht aan Litouwen opnieuw in dat massagesalon 

zal moeten werken.” Van verzoekster kan verwacht worden dat zij duidelijk de redenen opgeeft die een 

verzet tegen de overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor haar asielaanvraag zouden 

rechtvaardigen. 

 

Betreffende de vrees ten aanzien van de maffia, wijst de Raad erop dat verzoekster zich voorts beperkt 

tot loutere beweringen die zij geenszins staaft, zodat zij geenszins aantoont een onmenselijke en 

vernederende behandeling in geval van een overdracht naar Litouwen te lopen, te meer zij zich beroept 

op problemen met privé-personen en zij geenszins aantoont waarom het niet mogelijk zou zijn 

bescherming te krijgen van de Litouwse overheden. 

 

Met haar overige verklaringen betreffende de mogelijkheid dat zij terecht zal komen in de seksindustrie, 

dat zij mishandeld en uitgebuit zal worden, dat de reis naar Litouwen georganiseerd werd door de 

seksmaffia en zij slachtoffer werd van menshandel, dat Litouwen geen willekeurig EU land was doch dat 

zij er op een zeer beredeneerde manier door zeer machtige personen naar Litouwen is gestuurd om er 

uitgebuit te worden als seksslavin, herhaalt zij voor een deel haar verklaringen afgelegd omtrent de 

redenen die een verzet tegen een overdracht naar Litouwen zouden rechtvaardigen en vult zij deze aan. 

De Raad herhaalt dat verzoekster zich beperkt tot loutere beweringen betreffende haar verleden in 

Litouwen in de seksindustrie, die zij geenszins staaft met concrete elementen of stukken noch met 

overtuigende verklaringen, zodat zij geenszins aantoont een onmenselijke en vernederende 

behandeling in geval van een overdracht naar Litouwen te lopen. 

 

In zoverre verzoekster verwijst naar een door haar toegevoegd stuk, waaruit blijkt dat seksuele 

uitbuiting, zeker voor vrouwen uit Thailand met haar achtergrond, een veel voorkomend en gekend 

probleem is in Litouwen, wijst de Raad er opnieuw op dat het in principe aan verzoekster is om bewijzen 

aan te voeren die toelaten aan te tonen dat er ernstige gronden zijn om aan te nemen dat zij, indien de 

aangevochten maatregel zou worden uitgevoerd, zou worden blootgesteld aan een reëel risico te 

worden onderworpen aan een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM. Verzoekster beperkt 

zich tot loutere beweringen betreffende haar verleden in Litouwen in de seksindustrie, die zij geenszins 

staaft met concrete elementen noch met overtuigende verklaringen. 

 

2.3.2.4.2. Betreffende de door verzoekster thans in het verzoekschrift aangevoerde zorgwekkende 

situatie voor asielzoekers en vluchtelingen in Litouwen. 

 

2.3.2.4.2.1. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van 

de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen 
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folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de 

handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en 

Griekenland, § 218).  

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een verdragsluitende Staat een probleem 

ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat 

verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige gronden bestaan om aan te nemen dat de 

verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan 

behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van 

het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 

december 2008, Y. v. Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; EHRM 11 oktober 2011, 

nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 95, punt (b)).  

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling bij verwijdering 

naar het land van bestemming, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen.  

 

Zo stelt het EHRM dat het in principe aan de verzoekende partij toekomt om een begin van bewijs te 

leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van 

bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling. (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754).  

 

Om het bestaan van een risico op slechte behandelingen na te gaan, dienen volgens het EHRM de te 

verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming te 

worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden 

die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 

78; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § § 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons. 

v. Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine).  

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v .België en Griekenland, § § 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said v. 

Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal v. 

Verenigd Koninkrijk, § § 99-100).  

 

Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een 

instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a .v. Verenigd Koninkrijk, § 111; EHRM 20 september 2007, nr. 

45223/05, Sultani v. Frankrijk, par. 67; EHRM 26 april 2005, nr. 5366/99, Müslim v. Turkije, par. 70 en 

EHRM 29 april 1997, nr. 24573/93, H.L.R. v. Frankrijk, par. 41) en dat, wanneer de bronnen waarover 

het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in 

een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y. v. 

Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, nr. 46827/99 en 

6951/99, Mamatkulov en Askarov v. Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, § 68).  

 

Waar de verzoekende partij beweert dat zij lid is van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan 

slechte behandelingen, treedt de bescherming onder artikel 3 van het EVRM in werking wanneer de 

verzoekende partij aannemelijk maakt dat er ernstige redenen zijn om het bestaan van zulke praktijken 

alsook het lidmaatschap in de betrokken groep voor waar aan te nemen (EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (e); EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 132). In 

dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het bestaan aantoont van 

andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door artikel 3 

van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in het licht van het 

relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van bestemming wat 

de groep in kwestie betreft (EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah 

Sheekh v. Nederland, § 148).  

 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 359 in fine).  
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Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en 

Griekenland, § 366).  

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y. v. Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas e.a. v. Zweden, § § 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a. Verenigd Koninkrijk, § 107 en EHRM, nr. 46390/10, Auad v. 

Bulgarije, par. 99, punt (f)) . De verwerende partij moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van 

de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling 

(EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § § 293 en 388).  

 

2.3.2.4.2.2. Aangaande de aangehaalde zorgwekkende situatie voor vluchtelingen en asielzoekers in 

Litouwen, verwijst verzoekster enkel naar een bron waaruit zij citeert. Derhalve wordt nagegaan of zij 

met de algemene bron waarnaar zij verwijst en waaruit zij citeert, aantoont dat er ernstige en bewezen 

motieven zijn om het bestaan van de systematische praktijk van schendingen aan te nemen en om aan 

te nemen dat zij, als asielzoekster en Dublinterugkeerder, behoort tot een kwetsbare groep die wordt 

blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk (cf. EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132).  

 

Verzoekster wijst erop dat asielzoekers in de praktijk worden opgesloten, ook al staat in de Litouwse wet 

dat zij niet mogen worden opgesloten, zelfs niet als zij illegaal zijn. Uit het door verzoekster toegevoegd 

rapport blijkt dat in bepaalde gevallen van illegale grensovergang, asielzoekers werden opgesloten. 

Verzoekster zal bij een terugkeer naar Litouwen in het kader van een overnameakkoord geen voorwerp 

uitmaken van een illegale grensovergang. Verder blijkt uit het rapport nog één geval waarbij 32 

asielzoekers vastgehouden werden in het Registratiecentrum voor buitenlanders zonder de mogelijkheid 

om vrij te bewegen. Echter blijkt niet in welke omstandigheden of om welke redenen deze asielzoekers 

vastgehouden werden, zodat verzoekster geenszins aantoont dat zij in het geval een overdracht in het 

kader van de Dublinreglementering zal worden vastgehouden. Derhalve kan zij ook niet dienstig 

verwijzen naar de omstandigheden in het Registratiecentrum voor buitenlanders. 

 

Aangaande de situatie in faciliteiten voor asielzoekers stelt het genoemde rapport enkel dat wanneer 

familieleden samen in een kamer willen verblijven, de legale vereiste van 5m² mogelijks niet in acht 

genomen wordt. Gezien verzoekster geenszins aangaf familie te hebben in Litouwen, kan zij zich niet 

beroepen op dit gebrek in de faciliteiten voor asielzoekers. 

 

In zoverre verzoekster de bron aanhaalt in het kader van ‘slachtoffers van mensenhandel en seksuele 

uitbuiting’, wijst de Raad naar de uiteenzetting in de laatste paragraaf van punt 2.3.2.4.1.2. 

 

Gezien hetgeen voorafgaat, is de Raad van oordeel dat geen begin van bewijs voorligt van 

zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat de verzoekende partij bij verwijdering naar het land 

van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling zoals 

verboden door artikel 3 van het EVRM en het daarmee corresponderende artikel 4 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie.  

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt prima facie niet aannemelijk gemaakt 

 

Derhalve heeft verzoekster op het eerste gezicht geen verdedigbare grief aangevoerd in de zin van 

artikel 13 van het EVRM. 

 

In de huidige stand van het geding worden de overige in het verzoekschrift ontwikkelde schendingen 

niet onderzocht, daar, zoals hierna zal blijken, niet voldaan is aan de cumulatieve vereiste van het 

moeilijk te herstellen nadeel. 

 

2.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 
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van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, § 2, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 

grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 

uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden.(artikelen 2,3,4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Verzoekster voert aan dat indien de bestreden beslissing wordt ten uitvoer gelegd, zij naar Litouwen zou 

uitgewezen worden voor de behandeling van haar asielaanvraag terwijl zij juist is gevlucht uit Litouwen 

uit handen van de maffia die haar inzette als seksslavin om hen het verschuldigde geld te doen 

terugbetalen. Zij haalt aan dat bovendien de omstandigheden waarin zij als Thaise asielzoekster zal 

terechtkomen in Litouwen bijzonder slecht zijn, dat haar verwijdering naar Litouwen een duidelijke 

schending van artikel 3 van het EVRM zou uitmaken. 

 

Verzoekster verwijst in wezen naar de door haar aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM. 

Uit de bespreking van het middel is gebleken dat verzoekster een schending van artikel 3 van het EVRM 

prima facie niet aannemelijk heeft gemaakt. Gelet op het feit dat in deze procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid de drie cumulatieve voorwaarden afzonderlijk moeten worden vervuld, kan deze grief 

niet dienstig worden aangebracht ter staving van het ernstig nadeel dat verzoekster moet aantonen.  

 

Een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is gelet op wat voorafgaat niet aangetoond. 

 

Dienvolgens is niet voldaan aan één van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid van de bestreden beslissing over te gaan. Deze vaststelling volstaat om de 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 
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3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend veertien door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME N. VERMANDER 

 


