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 nr. 135 109 van 16 december 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 24 november 2014 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te vorderen 

bij de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing tot binnenkomstweigering met 

terugdrijving – asielzoeker (bijlage 11ter) van 19 november 2014. 

 

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 de artikelen 39/82 en 39/85 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 en III van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 december 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

16 december 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Benoit DHONDT, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. VAN DE PITTE, die loco advocaat C. DECORDIER  verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 september 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

verzoeker een beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving-asielzoeker (bijlage 11ter). 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

Op 19 november 2014 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris ten aanzien van 

verzoeker een tweede maal een beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving-asielzoeker 

(bijlage 11ter). Dit is de bestreden beslissing, waarvan het bevelen van voorlopige maatregelen bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid wordt gevraagd.  

 

Op 27 november 2014 weigert de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor 

een tweede maal aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus toe te 

kennen. 

 

Verzoeker dient blijkens het verzoekschrift toegevoegd aan huidige vordering, op 24 november 2014 bij 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een vordering tot schorsing en beroep tot nietigverklaring in 

tegen de tot binnenkomstweigering met terugdrijving-asielzoeker (bijlage 11ter), zijnde de bestreden 

beslissing. De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring zijn eveneens gekend onder het 

rolnummer 163 760. 

 

Verzoeker vraagt middels een op 12 december 2014 bij fax verzonden verzoekschrift om bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid bij wege van voorlopige maatregelen, overeenkomstig artikel 39/85 van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), deze vordering tot schorsing tegen de 

bestreden beslissing zo snel mogelijk te behandelen. 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid ratione temporis 

 

2.1. De Raad wijst er op dat artikel 39/85 van de vreemdelingenwet, zoals van toepassing op datum van 

de betekening van de thans bestreden beslissing, bepaalt wat volgt: 

 

“§ 1  

Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent wordt, in het bijzonder indien hij naderhand wordt vastgehouden in een 

welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of naderhand ter beschikking wordt 

gesteld van de regering, dan kan hij, bij wege van voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84, 

verzoeken dat de Raad een eerder ingediende gewone vordering tot schorsing zo snel mogelijk 

behandelt, op voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol en dat de Raad er zich nog 

niet over heeft uitgesproken. Deze vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen dient te 

worden ingediend binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn.” 

 

Artikel 39/85 van de vreemdelingenwet voorziet dat de vreemdeling indien de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel imminent wordt, beschikt over de beroepstermijn bepaald in artikel 39/57, § 1, 

derde lid van de vreemdelingenwet om de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen 

aanhangig te maken.  

 

Artikel 39/57, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

Artikel 44 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen, bepaalt wat volgt: 

 

“Zolang de vordering tot schorsing aanhangig is, kan bij een afzonderlijk verzoekschrift een vordering tot 

het bevelen van voorlopige maatregelen worden ingediend.” 

 

2.2. De Raad merkt op dat artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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 terugdrijvings-
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maatregel, 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.” 

 

2.3. Er wordt benadrukt dat in artikel 39/85 van de vreemdelingenwet, dat in casu van toepassing is, 

slechts kan worden aangewend indien de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel “imminent 

wordt” (in tegenstelling tot de bewoordingen van artikel 39/82, § 4 “is”). In casu werd de bestreden 

beslissing pas uitvoerbaar nadat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar arrest van 12 

december 2014 uitspraak deed over de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen van 27 november 2014 die de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus niet aan de verzoekende partij toekende. 

 

Het verzoekschrift is ingediend op 15 december 2014, dus tijdig binnen de termijn van vijf dagen 

voorzien in voormelde wettelijke bepalingen. De verzoekende partij is nog steeds vastgehouden. 

 

Het uiterst dringend karakter kan niet ernstig worden betwist. Ter terechtzitting , al waar wordt 

vastgesteld dat geen nota werd neergelegd, betwist de verwerende partij het uiterst dringend karakter 

niet. 

 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van 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. 

 

 

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

 

3.2.1. 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 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Hieruit volgt tevens dat 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 bepaling 

van het EVRM heeft willen aanvoeren, het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende 

partij van de door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om 

niet over te gaan tot een beoordeling van de verdedigbare grief. 
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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, Conka/ 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 

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. 

 

3.2.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.2.2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij ondermeer de schending aan van de artikelen 3 

en 13 EVRM  

 

3.2.2.2. 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 EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven 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./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

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, houdt de Raad 

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen 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./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ 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./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 
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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 en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) 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./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/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 (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/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./België en Griekenland, § 359 in fine). 

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./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./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). 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./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

3.2.2.3.In haar verzoekschrift betoogt verzoekende partij in essentie dat zij niet kan teruggedreven 

worden naar Bangkok noch naar Irak. Wat Irak betreft is er een gebrekkige herkomstcontrole geweest 

door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en zal zij vastzitten in Bagdad en 

niet naar haar plaats van herkomst kunnen doorreizen Zij verwijst naar richtlijnen van het UNHCR, 

waaruit zij citeert. Bovendien worden gedwongen terugkerende Irakezen niet toegelaten tot het Irakees 

grondgebied. Zij verwijt de bestreden beslissing niet te motiveren aangaande het risico op een 

schending van artikel 3 EVRM, wat een schending teweegbrengt van artikel 13 EVRM. 

 

3.2.2.4. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op het vlak van haar afkomst totaal 

ongeloofwaardige verklaringen aflegde. Zij beweerde afkomstig te zijn uit Kirkuk maar kent geen 

Arabisch, geeft foutieve geografische informatie over evidente zaken van de regio waarvan zij beweert 

afkomstig te zijn, kent de naam van de provincie waar zij haar leven lang zou gewoond hebben niet en 

kent niet de namen van andere Koerdische stammen. Zij kent de telefooncode van Kirkuk niet. Voor tal 

van voorbeelden kan er verwezen worden naar de beslissing van de Commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 19 september 2014 en het arrest 131647 van de Raad betreffende 

de eerste asielaanvraag waarin te lezen valt: 

 

“Waar verzoeker erop wijst dat hij slechts tot zijn vijfde leerjaar naar school is geweest en analfabeet is, 

dient te worden benadrukt dat ook van een laaggeschoold en ongeletterd persoon kan worden verwacht 

dat deze bij machte is om te antwoorden op eenvoudige en elementaire kennisvragen over de regio 

waar hij tot aan zijn vertrek uit Irak beweert te hebben verbleven. Het feit dat men geïsoleerd leefde of 

niet veel gereisd zou hebben doet hieraan geen afbreuk. Het is te dezen immers niet kennelijk onredelijk 

dat de Commissaris-generaal aan de verzoekende partij, ongeacht haar opleiding, ter zake de gegevens 

heeft gevraagd die in de bestreden beslissing zijn aangehaald. Uit vaste rechtspraak blijkt immers dat 
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de asielzoeker, zelfs wanneer die slechts een lage scholing heeft genoten, in staat moet zijn te 

antwoorden op eenvoudige vragen in verband met de streek waarvan hij beweert afkomstig te zijn en 

zijn dagelijkse leven aldaar (RvS 15 januari 2003, nr. 114.475; RvS 27 januari 2004, nr. 127.477). 

Verzoekers argumenten volstaan geenszins om zijn gebrek aan kennis over zijn onmiddellijke 

leefomgeving en zijn voorgehouden regio van herkomst te vergoelijken. 

Verzoeker benadrukt dat een groot deel van de informatie die hij heeft gegeven wel correct is en staaft 

dit aan de hand van diverse stukken die als bijlage bij het verzoekschrift worden gevoegd. Dit doet 

evenwel geen afbreuk aan de kennis die hij ontbeert en waarvan kan verwacht worden dat de persoon 

die voorhoudt gedurende jaren in een bepaalde regio te hebben gewoond op de hoogte is aangezien 

het om kennis gaat die de dagelijkse en directe leefomgeving betreft. 

Zo blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij de rivier niet kent die Kirkuk in twee stukken deelt, dat hij de 

namen van de bruggen in de stad niet kent (dat verzoeker weet dat er vier bruggen zijn, doet overigens 

geen afbreuk aan het gegeven dat hij van geen enkele brug de (correcte) naam kent), dat verzoeker 

foutief stelt dat de wijken Shorja en Takshin zich aan dezelfde kant van de rivier bevinden als Rahim 

Awaz, de wijk waar hij woonde, dat hij niet weet dat er in de stad wijken zijn die als uitdrukkelijk 

Koerdisch dan wel Arabisch kunnen beschouwd worden en dat hij de telefooncode van Kirkuk niet kent 

(in tegenstelling tot wat verzoeker in zijn verzoekschrift stelt is 00964 geenszins de telefooncode voor 

Kirkuk maar wel de internationale landencode voor Irak). Dit betreft kennis waarvan verwacht mag 

worden dat ook iemand die beweert er slechts tot zijn veertiende te hebben gewoond en er tot het vijfde 

leerjaar naar school te zijn geweest op de hoogte is aangezien deze kennis het dagelijkse leven in de 

stad Kirkuk aangaat. De vastgestelde gebrekkige kennis in hoofde van verzoeker sterkt dan ook het 

vermoeden dat de zaken waarvan hij wel op de hoogte is grotendeels ingestudeerde kennis betreft. 

Ook verzoekers beweerde verblijf in Nasr, de regio van Riyad is niet geloofwaardig nu uit de bestreden 

beslissing blijkt dat verzoeker niet in staat is aan te geven of deze in handen was van de opeenvolgende 

Centraal-Iraakse regeringen dan wel de Koerdische peshmerga’s, hij geen namen van Koerdische 

stammen in de regio kan geven, hij niet weet of er in de regio Arabische dorpen zijn, noch tot welke 

stammen deze Arabieren dan behoren, hij de naam van de provincie niet kent waar hij beweert zijn hele 

leven te hebben gewoond, hij haast geen namen van steden en provincies in centraal-Irak kan 

opnoemen, hij bepaalde plaatsnamen niet kan situeren of er nog nooit van gehoord heeft, hij de naam 

van de grote olievelden nabij de stad niet kent, hij geen namen van niet-Koerdische tv-zenders of 

zenders uit Centraal-Irak kent, hij slechts één voorbeeld kan geven van aanslagen en incidenten die in 

zijn regio plaatsvonden, hij niet op de hoogte is van militaire basissen en zijn kennis over de 

burgeroorlog en het sektarisch geweld in Centraal-Irak de laatste tien jaren nihil is. Gezien al deze 

vaststellingen concludeerde de commissaris-generaal in alle redelijkheid dat verzoeker zijn bewering 

afkomstig te zijn uit de regio Kirkuk in Centraal-Irak geenszins aannemelijk heeft weten te maken. 

De neerlegging van verzoekers identiteitskaart en nationaliteitsbewijs ter terechtzitting doen aan het 

voorgaande geen afbreuk doch wel in tegendeel bevestigen het ongeloofwaardig karakter van 

verzoekers beweerde herkomst uit de regio Kirkuk in Centraal-Irak. De stempels op beide documenten 

vertonen immers duidelijke spellingsfouten. De stempel op de identiteitskaart vermeldt: “Nationity 

Directora (overige letters zijn niet leesbaar, RvV) Kirkuk Covi (overige letters niet leesbaar, RvV)”. De 

stempel op het nationaliteitsbewijs vermeldt: “Nationatity General Directorate”. Deze vaststellingen 

tonen aan dat de documenten niet authentiek zijn en wijzen er ontegensprekelijk op dat de 

aangebrachte stempels vervalsingen zijn. Het document in bijlage bij de verweernota 

“Antwoorddocument Cedoca IRQ2012-010w, Document – Corruptie, d.d. 3 februari 2012” bevestigt 

immers dat er een groot circuit bestaat aan valse Iraakse documenten, dat het algemeen geweten is dat 

men valse identiteitsdocumenten kan kopen tegen relatief lage prijs, dat tot de helft van de 

identiteitskaarten die in omloop vals zijn en het relatief eenvoudig zou zijn om valse, of gestolen, niet 

ingevulde identiteitskaarten in Irak te kopen. Veel vervalste identiteitskaarten zien er authentiek uit en 

kunnen zowel echte als valse persoonsgegevens bevatten. De meest gebruikelijke vervalsingen bij 

identiteitskaarten zijn volgens diplomatieke bronnen in Aman, valse stempels met spellingfouten en 

valse documentnummers. Ook een groot gedeelte van de nationaliteitsbewijzen blijken vervalst. 

Bovenstaande vaststellingen leiden derhalve tot het besluit dat verzoekers asielaanvraag bedrieglijk is 

aangezien hij een poging heeft ondernomen om de asielinstanties bewust te misleiden. 

Bovenstaande vaststellingen verhinderen bijgevolg nog enig geloof te hechten aan verzoekers 

verklaringen afkomstig te zijn uit de regio Kirkuk in Centraal-Irak. (…)” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

op 27 november 2014 voor een tweede maal besliste tot niet in overwegingname van de tweede 

asielaanvraag van verzoekende partij. Hij oordeelde hierbij dat: 

 

“u naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag hebt uiteengezet.  
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In dit verband dient vooreerst benadrukt te worden dat uw eerste asielaanvraag door het CGVS werd 

afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus, omdat er geen geloof gehecht kon worden aan uw beweerde herkomst uit Kirkuk. 

Daar u niet de waarheid vertelde over uw werkelijke herkomst, verkeerde de commissaris-generaal in 

het ongewisse met betrekking tot de plaats waar en de omstandigheden waarin u daadwerkelijk voor uw 

aankomst in België leefde, evenals met betrekking tot de werkelijke redenen die u ertoe hebben 

aangezet om deze plaats te verlaten. Door bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van uw 

relaas en asielaanvraag raakt, te verzwijgen maakte u bijgevolg door eigen toedoen het onderzoek 

onmogelijk naar het bestaan van een eventuele gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op 

ernstige schade. Deze beslissing en beoordeling werd door de RvV bevestigd. “ 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in haar arrest van 12 december 2014: 

“(…)Desbetreffend dient met recht te worden verwezen naar hetgeen in het kader van verzoekers eerste 

asielaanvraag werd vastgesteld met betrekking tot de door hem neergelegde identiteitskaart en 

nationaliteitsbewijs. In het arrest nr. 131 647 van 20 oktober 2014 werd geoordeeld als volgt:  

“De neerlegging van verzoekers identiteitskaart en nationaliteitsbewijs ter terechtzitting doen aan het 

voorgaande geen afbreuk doch wel in tegendeel bevestigen het ongeloofwaardig karakter van 

verzoekers beweerde herkomst uit de regio Kirkuk in Centraal-Irak. De stempels op beide documenten 

vertonen immers duidelijke spellingsfouten. De stempel op de identiteitskaart vermeldt: “Nationity 

Directora (overige letters zijn niet leesbaar, RvV) Kirkuk Covi (overige letters niet leesbaar, RvV)”. De 

stempel op het nationaliteitsbewijs vermeldt: “Nationatity General Directorate”. Deze vaststellingen 

tonen aan dat de documenten niet authentiek zijn en wijzen er ontegensprekelijk op dat de 

aangebrachte stempels vervalsingen zijn. Het document in bijlage bij de verweernota 

“Antwoorddocument Cedoca IRQ2012-010w, Document – Corruptie, d.d. 3 februari 2012” bevestigt 

immers dat er een groot circuit bestaat aan valse Iraakse documenten, dat het algemeen geweten is dat 

men valse identiteitsdocumenten kan kopen tegen relatief lage prijs, dat tot de helft van de 

identiteitskaarten die in omloop vals zijn en het relatief eenvoudig zou zijn om valse, of gestolen, niet 

ingevulde identiteitskaarten in Irak te kopen. Veel vervalste identiteitskaarten zien er authentiek uit en 

kunnen zowel echte als valse persoonsgegevens bevatten. De meest gebruikelijke vervalsingen bij 

identiteitskaarten zijn volgens diplomatieke bronnen in Aman, valse stempels met spellingfouten en 

valse documentnummers. Ook een groot gedeelte van de nationaliteitsbewijzen blijken vervalst. 

Bovenstaande vaststellingen leiden derhalve tot het besluit dat verzoekers asielaanvraag bedrieglijk is 

aangezien hij een poging heeft ondernomen om de asielinstanties bewust te misleiden.”. Gelet op 

voormelde vaststellingen, is een “rantsoenkaart” evenmin bij machte om zijn herkomst en asielrelaas 

aan te tonen.  

(…) 

De door verzoeker voorgelegde documenten kunnen dan ook geenszins volstaan om zijn werkelijke 

identiteit of herkomst aan te tonen, in tegenstelling tot wat hij beweert in zijn verzoekschrift, en vormen 

geen nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat verzoeker voor erkenning als 

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in 

aanmerking komt. 

(…) 

Gezien verzoeker zijn identiteit, afkomst en asielrelaas niet aannemelijk maakt, zijn er ook geen redenen 

voorhanden om aan te nemen dat verzoeker in zijn land van herkomst een reëel risico loopt een 

behandeling te ondergaan in strijd met artikel 3 EVRM.” 

 

Zo de verzoekende partij al een risico zou kunnen lopen door een terugkeer naar haar herkomstland is 

dit louter te wijten aan haar eigen ongeloofwaardige aangebrachte elementen aangaande haar afkomst.  

 

De Raad wijst er verder op dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in zijn 

beslissing van 27 november 2014 ook een onderzoek heeft gevoerd naar het risico op een schending 

van het non-refoulementbeginsel en stelde: 

“Bij het beoordelen of een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt 

van het non-refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek 

van de elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen 

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning 

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in 

aanmerking komt.  

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u 

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen 
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elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een 

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel. “ 

 

De verzoekende partij kan dan ook niet op dienstige wijze verwijzen naar het arrest 123 705 van 8 mei 

2014 van de Raad omdat in die zaak de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

oordeelde dat de verzoekende partij niet mocht teruggeleid worden naar het land waarvan deze 

beweerde afkomstig te zijn (Somalië). 

 

Voorts wordt er vastgesteld dat de verzoekende partij evenmin nieuwe elementen in het verzoekschrift 

toevoegt die vallen buiten het kader van het gevoerde onderzoek door de Commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen binnen diens bevoegdheid of de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar en citeert uit UNHCR “Position on Returns to Iraq, 27 October 

2014, (available at:  http://www.refworld.org/docid/544e4b3c4.htmlp.11)” merkt de Raad op dat de 

verzoekende partij niet aantoont dat zij afkomstig is van de regio Kurdistan in Irak. Bovendien werd er 

door de asielinstanties geen beslissing genomen betreffende een intern vluchtalternatief, hetzij 

herlocatie van de verzoekende partij en toont de verzoekende partij evenmin aan dat zij dient terug te 

keren naar de gebieden waarover dit rapport handelt. 

 

Waar de verzoekende partij erop wijst dat een gedwongen terugkeer van haar onmogelijk is omdat Irak 

deze niet toelaten en hiervoor verwijst naar haar aan het oorspronkelijk verzoekschrift toegevoegde 

stukken 7 en 8, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij de achtualiteit van deze docummenten niet 

aantoont, nu deze voorgehouden weigeringen dateren van 2012 en bovendien prima facie dit over de 

Nederlandse overheid gaat in relatie met de Irakese overheden en uit de stukken niet blijkt dat deze 

redenering wordt gevolgd door de Irakese overheden naar de Belgische overheden toe. 

 

Wat een terugdrijving naar Bangkok of Thailand betreft, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij 

niet dienstig kan verwijzen naar de moeilijkheden die de verzoekende partij zou kennen als illegaal 

verblijvende vreemdeling in Thailand en/of Bangkok. Niets belet de verzoekende partij in Bangkok 

onmiddellijk verder door te reizen naar haar herkomstland, aldus in de transitzone te blijven, om zo te 

vermijden de grenzen van Thailand binnen te komen. Minstens toont zij dit niet. De bestreden beslissing 

verplicht de verzoekende partij geenszins te verblijven in Thailand. Ten dien einde wordt er opgemerkt 

dat de verzoekende partij zelf er voor gekozen heeft om vanuit Thailand naar België te komen. De 

citaten en rapporten waar de verzoekende partij naar verwijst handelen over illegale vreemdelingen die 

Thailand binnenkomen, wat de verzoekende partij door door te reizen naar haar herkomstland kan 

vermijden. Immers het citaat op pagina 4 stelt zelf: “Under Thai law, all ‘illegal immigrants’ –meaning all 

non- Thai nationals who have entered Thailand or are staying in the country unlawfully”, (eigen 

onderlijning) waaruit kan afgeleid worden dat diegene die het land niet binnenkomen en buiten de 

grenzen blijven door middel van het  doorreizen vanuit Bangkok niet degene zijn die beschouwd worden 

als illegale vreemdelingen, waarop het rapport van toepassing is. Minstens toont de verzoekende partij 

niet aan dat de behandelingen van illegale vreemdelingen zoals door haar beschreven in het 

verzoekschrift ook toepasbaar is op vreemdelingen die enkel een tussenlanding maken in Bangkok. Zij 

maakt niet aannemelijk dat zij niet kan vermijden de grenzen in Thailand binnen te komen. Voorts 

verplicht de bestreden beslissing de verzoekende partij geenszins een asielaanvraag in te dienen in 

Thailand. 

 

Gelet op hetgeen voorafgaat maakt de verzoekende partij de schending van artikel 3 EVRM niet 

aannemelijk. Voorts weze er opgemerkt dat de verwerende partij de grieven betreffende artikel 3 EVRM 

niet diende op te nemen in de bestreden beslissing omdat deze slechts uitvoerbaar werd nadat de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing had genomen betreffende 

de tweede asielaanvraag en de vrees op een schending van artikel 3 EVRM elementen gelijk aan de 

elementen van het onderzoek naar de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus dat 

verricht werd door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

Uit de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen blijkt dat, na 

grondig onderzoek en rekening houdend met de op dat ogenblik beschikbare informatie de verzoekende 

partij niet in aanmerking kwam voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. In het licht 

van deze beoordeling werd hetzelfde onderzoek gevoerd als thans dient gevoerd te worden in het kader 

van artikel 3 EVRM. 
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Indien de verzoekende partij meent dat artikel 3 EVRM is geschonden, dient zij op precieze wijze aan te 

tonen dat er elementen voorhanden zijn die in die richting wijzen en mag van haar verwacht worden dat 

zij nauwkeurig aanduidt welke nieuwe gegevens er bestaan die betrekking hebben op haar persoonlijke 

situatie die maken dat de voorgaande beoordelingen achterhaald zijn, wat in casu ontbreekt. 

 

Er mag van de verzoekende partij verwacht worden in het kader van de aangevoerde schending van 

artikel 3 EVRM dat, nu de bevoegde asielinstantie zich niet kon uitspreken door de ongeloofwaardige 

afkomst van de verzoekende partij, zij op nauwkeurige wijze in het kader van een zaak behandeld in 

uiterst dringende noodzakelijkheid, bewijzen verschaft aangaande haar afkomst en persoonlijke situatie 

van de regio van afkomst, wat in casu ontbreekt. 

 

In casu stelt de Raad prima facie vast dat verzoekende partij door de loutere verwijzing naar artikelen in 

het verzoekschrift geen concrete en actuele elementen aanbrengt waaruit blijkt dat zij bij een eventuele 

terugleiding naar Irak een reëel gevaar loopt van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling. 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt door verzoekende partij prima facie niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Waar de verzoekende partij nog kritiek uitoefent op de beslissingen van de Commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen volstaat het te verwijzen naar het arrest van 12 december 2014 

135121 van de Raad. 

  

Daarenboven moet worden gesteld dat artikel 13 EVRM, gelet op de inhoud en het doel van de 

rechtsregel, hoe dan ook niet dienstig kan worden opgeworpen zonder ook de bepaling van hetzelfde 

Verdrag aan te duiden waarvan de schending een effectief rechtsmiddel vereist (RvS 14 oktober 2002, 

nr. 111.462; RvS 30 november 2007, nr. 177.451). Verzoekende partij voert weliswaar de schending 

aan van artikel 3 EVRM, maar hoger werd reeds aangetoond dat zij geen schending van deze 

verdragsbepaling op het eerste zicht aannemelijk maakt. 

 

Verzoekende partij voert geen verdedigbare grief aan. 

 

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

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

moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

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

 

3.3.1. 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 

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 
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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. 

 

3.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Verzoekende partij zet in het verzoekschrift geen enkel moeilijk te herstellen ernstig nadeel uiteen, zelfs 

niet op summiere wijze. Op het voorgaande ter terechtzitting gewezen stelt de raadsman van de 

verzoekende partij enkel dat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is gelet op de artikelen 3 en 

13 EVRM. De verwerende partij vraagt de vordering om deze reden af te wijzen. 

 

Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is een afzonderlijke voorwaarde om de 

toekenning van een schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid te aanvaarden.  

 

Wat de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft dient de vordering tot schorsing 

een uiteenzetting van feiten te bevatten die kunnen aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing aan de verzoekende partij een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan 

berokkenen.  

Aangezien de voormelde wettelijke bepalingen duidelijk drie onderscheiden voorwaarden hebben 

gesteld die een afzonderlijke beoordeling vereisen opdat de schorsing van de tenuitvoerlegging bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid van de overheidsbeslissing zou kunnen worden bevolen, dient de 

verzoekende partij én een ernstig middel én het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel én 

een uiterst dringende noodzakelijkheid aantonen. Het nadeel kan dus in beginsel niet uit de 

uiteenzetting van één of meer middelen worden afgeleid.  

De voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient zo te worden opgevat dat verzoekende 

partij zich niet mag beperken tot vaagheden en algemeenheden, maar integendeel duidelijk en concreet 

dient aan te geven waarin precies het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is gelegen dat zij ten gevolge 

van de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing ondergaat of dreigt te ondergaan. 

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

zij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen 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.  

In casu heeft de verzoekende partij verzuimd, in haar voorliggend verzoekschrift een uiteenzetting te 

geven van feiten die kunnen aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissingen haar een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

In de mate dat de verzoekende partij verwijst ter terechtzitting naar het bestaan van de artikelen 3 en 13 

EVRM volstaat het vast te stellen dat hoger de voorgehouden schending van deze bepalingen werden 

onderzocht en de verzoekende partij er niet in slaagt de schending prima facie annnemelijk te maken. 

 

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

uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot het 

horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

4. 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: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, Wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. F. BROUCKE, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

F. BROUCKE M. BEELEN 

 


