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 nr. 169.585 van 10 juni 2016 

in de zaak RvV X /  

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTERVAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 9 juni 2016 heeft 

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

schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) van 4 mei 2016. 

 

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 juni 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juni 2016 om 

15:00u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat  A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. KALIN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 7 januari 2016 dient verzoekende partij een asielaanvraag in.  

Een raadpleging van de Eurodac-databank leert dat de verzoekende partij op 12 november 2015 in 

Bulgarije een asielaanvraag had ingediend.  
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Op 21 januari 2016 wordt verzoekende partij gehoord in het kader van de verordening nr. 604/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om 

te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt 

ingediend (hierna: de Dublin-III-Verordening). 

 

Op 5 februari 2016 richt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een verzoek tot terugname aan de 

Bulgaarse overheden die op 11 februari 2016 met toepassing van artikel 18 (1)b van de Dublin-III-

Verordening instemden met dit verzoek.   

 

De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) neemt op 4 

mei 2016 de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

26quater).Tegen deze beslissing dient verzoekende partij een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Dit beroep is nog 

hangende.  

 

Op 7 juni 2016 beslist de gemachtigde tot de afgifte van een bevel om het grondgebied met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Op 9 juni 2016 vraagt verzoekende partij bij voorlopige maatregelen de hoogdringende behandeling van 

de vordering tot schorsing tegen de beslissing tot weigering van weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten van 4 mei  2016. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als 

volgt: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

In uitvoering van artikel 71/3, § 3, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer / 

mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 

naam : S.(…) 

voornaam : M. N. (…)  

geboortedatum : 15.10.1995 

geboorteplaats : Safedsang 

nationaliteit : Afghanistan 

die een asielaanvraag heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan Bulgarije toekomt, met 

toepassing van artikel 51/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 20(5) van 

Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 604/2013 van 26 juni 2013. 

De betrokkene, staatsburger van Afghanistan, vroeg op 07.01.2016 asiel in België. De betrokkene legde 

geen reis- en identiteitsdocumenten voor. 

Vingerafdrukkenonderzoek toont aan dat de betrokkene op 12.11.2015 asiel vroeg in Bulgarije. 

De betrokkene werd gehoord op 21.01.2016 en verklaarde dat hij Afghanistan twee maanden voor 

aankomst in België verliet om met de auto en te voet naar Iran te reizen. Hij verklaarde daar 12 dagen 

bij zijn smokkelaar in Teheran te hebben verbleven om door te reizen naar Turkije. Hij verklaarde daar 7 

dagen bij zijn smokkelaar in Istanbul te hebben verbleven om vervolgens het grondgebied van de 

Lidstaten in Bulgarije te betreden. Daar diende de betrokkene op 12.11.2015 een asielaanvraag in. De 

betrokkene verklaarde 35 dagen in Bulgarije te zijn verbleven, waarvan 28 dagen bij zijn smokkelaar en 

de overige dagen in een opvangcentrum en het politiekantoor. Hij gaf aan daarna via Servië, Slovakije, 

Slovenië, Oostenrijk en Duitsland naar België te zijn doorgereisd om op 24.12.2015 in België aan te 

komen. In België diende de betrokkene op 07.01.2016 een asielaanvraag in. 

Op 05.02.2016 werd een verzoek voor terugname op basis van artikel 18(1)b van de Dublin-

Verordening gericht aan de Bulgaarse instanties, die op 11.02.2016 met toepassing van artikel 20(5) 

van Verordening 604/2013 instemden met ons verzoek voor terugname. De betrokkene zal gemachtigd 

zijn te verblijven in Bulgarije in zijn hoedanigheid van verzoeker van internationale bescherming en de 

door de wet voorziene bijstand en opvang verkrijgen. 

Tijdens het verhoor werd aan de betrokkene gevraagd vanwege welke specifieke reden(en) hij besloot 

asiel te vragen in België, en of hij met betrekking tot omstandigheden van opvang of van behandeling 

redenen heeft, die volgens hem verzet tegen een overdracht aan de verantwoordelijke Lidstaat 
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rechtvaardigen. De betrokkene gaf aan dat de keuze voor België gemaakt werd op advies van de 

smokkelaar. De betrokkene gaf tijdens zijn verhoor niet aan bezwaar te hebben tegen een overdracht 

aan Bulgarije, maar gaf wel aan dat hij gedwongen werd zijn vingerafdrukken te laten registreren. 

De betrokkene gaf aan dat hij zich er niet bewust van was dat  hij asiel heeft aangevraagd in Bulgarije, 

maar verklaarde dat hij zijn vingerafdrukken onder dwang moest laten nemen. We wensen 

dienaangaande op te merken dat het onderzoek van de vingerafdrukken van de betrokkene een 

Eurodac-resultaat 1 opleverde, wat onweerlegbaar aantoont dat hij asiel vroeg in Bulgarije. 

De betrokkene verklaarde geen in België of in andere Lidstaten verblijvende familieleden te hebben. 

We wijzen er op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de 

gevoegde zaken C-411/10 en C-493/10 heeft geoordeeld dat het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel is uitgedacht in een context waarin kan worden aangenomen dat alle staten, die aan dit 

stelsel deelnemen, de grondrechten eerbiedigen daaronder begrepen de rechten die de Conventie van 

Genève van 1951 of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) als 

grondslag hebben en dat er in dat opzicht wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten kan bestaan. 

Bijgevolg moet worden aangenomen dat de lidstaten het beginsel van non-refoulement en de 

verdragsverplichtingen voortkomende uit de Conventie van Genève en het EVRM nakomen. Het is in 

die context dat in Verordeningen 343/2003 en heden 604/2013 de criteria en de mechanismen werden 

vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag, 

wat impliceert dat de vrije keuze van de asielzoeker dan ook wordt uitgesloten. De loutere persoonlijke 

appreciatie van een lidstaat door de betrokkene of de wens in een bepaalde lidstaat te kunnen blijven 

kunnen dan ook geen grond zijn voor de toepassing van de soevereiniteitsclausule van Verordening 

604/2013. 

Toch kan volgens het Hof niet worden uitgesloten dat de werking van dit stelsel in een bepaalde lidstaat 

grote moeilijkheden ondervindt waardoor het risico bestaat dat asielzoekers, na overdracht aan die 

lidstaat, in een situatie belanden die strijdig is met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens (EVRM) of artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (EU-Handvest). Volgens het Hof volgde daaruit niet dat elke schending van een 

grondrecht door de verantwoordelijke lidstaat gevolgen heeft voor de verplichtingen van de andere 

lidstaten betreffende het naleven en toepassen van Verordening 343/2003. Het Hof oordeelde wel dat 

de andere lidstaten geen asielzoekers mogen overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de 

bepalingen van Verordening 343/2003, opgevolgd door Verordening 604/2013, indien zij niet onkundig 

kunnen zijn van het feit dat fundamentele tekortkomingen met betrekking tot procedures inzake asiel en 

internationale bescherming en onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers in die lidstaat 

aannemelijk maken dat de asielzoeker door overdracht aan die lidstaat een risico loopt op een 

onmenselijke of vernederende behandeling. Elke lidstaat is dan ook gehouden te onderzoeken of een 

overdracht aan een andere lidstaat zou kunnen leiden tot een reëel risico op blootstelling aan 

omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Hieromtrent 

wijzen we er op dat het aan de betrokkene toekomt om op grond van concrete feiten en 

omstandigheden aannemelijk te maken dat hij door een overdracht aan Bulgarije een reëel risico loopt 

te worden blootgesteld aan omstandigheden die een schending zouden kunnen zijn van artikel 3 van het 

EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. 

We wijzen er op dat het UNHCR begin 2014 een aantal tekortkomingen in de procedures tot het 

bekomen van internationale bescherming en de onthaal- en opvangvoorzieningen voor asielzoekers 

detecteerde en daarop opriep tot het tijdelijk opschorten van overdrachten aan Bulgarije in het kader van 

Verordening 604/2013. We benadrukken dat het UNHCR de situatie verder evalueerde en zijn 

bevindingen weergaf in het rapport "Bulgaria as a country of Asylum. Observations on the Current 

Situation of Asylum in Bulgaria" (01.04.2014). Het UNHCR oordeelde dat op basis van deze nieuwe 

evaluatie een algemene opschorting van overdrachten aan Bulgarije niet langer gerechtvaardigd is. Het 

stelde onder meer een opmerkelijke verbetering vast van de leefomstandigheden in de opvangcentra ( 

pagina 7). Het UNHCR was verder van oordeel dat personen die in het kader van Verordening 604/2013 

aan Bulgarije worden overgedragen na hun overdracht een asielaanvraag kunnen indienen, een reeds 

aangevatte asielprocedure kunnen verderzetten of een nieuwe aanvraag kunnen indienen. 

Het UNHCR merkte tevens op dat personen die in het kader van de Dublin-Verordening worden 

overgezet niet systematisch worden vastgehouden en dat de Bulgaarse autoriteiten een inhoudelijke 

beoordeling van de asielaanvraag garanderen indien dat nog niet heeft plaatsgevonden. Het rapport 

stelde eveneens dat personen die in het kader van de Dublin-Verordening worden overgedragen terecht 

kunnen in opvangcentra (pagina 13). 

In de meest recente "update" van het rapport van het mede door de European Council on Refugees and 

Exiles (ECRE) gecoördineerde project "Asylum Information Database" (Iliana Savova, "Asylum 

Information Database.National Country Report - Bulgaria", up to date tot 30.09.2015) wordt gesteld dat 

er voor personen, die aan Bulgarije worden overgedragen onder de bepalingen van de "Dublin-
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verordening", in principe geen beletselen bestaan om (opnieuw) toegelaten te worden tot de procedure 

voor het bekomen van internationale bescherming (pagina 29, § 4 : "Asylum seekers who are returned 

from other Member States in principle do not have any obstacles to access the asylum procedure in 

Bulgaria upon their return"). Of de Dublin-terugkeerder naar een opvangcentrum wordt gezonden of 

naar een detentiecentrum hangt af van de fase waarin de asielprocedure zich bij het vertrek bevond. 

Indien de asielaanvraag "in absentia" werd afgewezen, maar de beschikking nog niet aan de 

vreemdeling werd uitgereikt voordat hij Bulgarije verliet volgt eveneens een verwijzing naar een 

opvangcentrum. Enkel indien de asielaanvraag "in absentia" werd afgewezen met een finale beslissing 

voordat betrokkene Bulgarije verliet of werd afgegeven "in absentia" kan de Dublin-terugkeerder worden 

overgebracht naar een detentiecentrum. 

Bulgarije ondertekende de Conventie van Genève van 1951 en is partij bij het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Er moet dan ook van worden uitgegaan dat 

Bulgarije het beginsel van non-refoulement alsmede de andere verdragsverplichtingen voortkomende uit 

de Conventie van Genève en het EVRM nakomt. De Bulgaarse autoriteiten onderwerpen 

asielaanvragen aan een individueel onderzoek en kennen, net als België, de vluchtelingenstatus of de 

subsidiaire bescherming toe aan personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene 

voorwaarden. Er is derhalve geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de Bulgaarse autoriteiten de 

minimumnormen inzake de asielprocedure en inzake de erkenning als vluchteling of als persoon die 

internationale bescherming behoeft, zoals die zijn vastgelegd in de Europese richtlijnen 2011/95/EU en 

2013/32/EU niet zouden respecteren. Bulgarije kent tevens onafhankelijke beroepsinstanties voor 

beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen inzake detentie en verwijdering. 

We wensen dan ook te benadrukken dat de betrokkene tijdens het de mogelijkheid kreeg gewag te 

maken van concrete ervaringen, persoonlijk ondergane situaties of omstandigheden tijdens zijn verblijf 

in Bulgarije die door hem als een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van 

het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest werden ervaren of die zouden wijzen op een reëel risico op 

blootstelling aan omstandigheden die een schending zouden zijn van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 

van het EU-Handvest. De betrokkene verklaarde dat hij zijn vingerafdrukken onder dwang diende te 

laten registreren. Hij verklaarde evenwel expliciet dat er geen geweld ten opzichte van hem werd 

gebruikt Betreffende de registratie van zijn vingerafdrukken benadrukken we dat Verordening 603/2013 

van het Europees Parlement en van de Raad van 26.06.2013 de lidstaten opdraagt de vingerafdrukken 

te registreren van elke persoon van 14 jaar of ouder die om internationale bescherming verzoekt (artikel 

9) en van elke onderdaan van een derde land of staatloze van veertien jaar of ouder die, komende uit 

een derde land en die door de bevoegde controleautoriteiten van een lidstaat is aangehouden in 

verband met het illegaal over land, over zee of door de lucht overschrijden van de grens van die lidstaat 

en die niet is teruggezonden (artikel 14). Het laten nemen van de vingerafdrukken in de gevallen 

vermeld in artikel 9 en artikel 14 van deze Verordening is derhalve niet vrijblijvend of een vrije keuze, 

maar een verplichting. Dat de betrokkene derhalve inroept dat hij werd verplicht of werd gedwongen zijn 

vingerafdrukken te laten registreren kan dan ook niet worden beschouwd worden als een niet correcte of 

onmenselijke behandeling door de Bulgaarse autoriteiten. 

Zoals reeds opgemerkt riep het UNHCR in het rapport van april 2014 op tot omzichtigheid met 

betrekking tot de overdracht van personen die tot kwetsbare groepen behoren. De betrokkene is een in 

1995 geboren alleenstaande man zonder kinderen. Wat zijn gezondheidstoestand betreft, verklaarde de 

betrokkene dat er niets op aan te merken valt. We benadrukken dat de betrokkene tijdens de duur van 

zijn asielaanvraag geen attesten of andere elementen aanbracht, die aanleiding geven te besluiten dat 

redenen betreffende zijn gezondheid een overdracht aan Bulgarije zouden verhinderen of dat redenen 

van gezondheid bij overdracht zouden leiden tot een risico op blootstelling aan omstandigheden die een 

schending zouden vormen van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Op basis van 

de verklaringen van de betrokkene en de elementen van het dossier kan volgens ons niet worden 

besloten dat in het geval van de betrokkene sprake is van specifieke noden of van een situatie van 

uitgesproken kwetsbaarheid. 

We zijn ons er terdege van bewust dat het reeds geciteerde AIDA-rapport kritische kanttekeningen 

plaatst bij de condities in de opvangfaciliteiten en de kwaliteit van de geboden opvang in Bulgarije. 

Hieruit kan volgens ons worden afgeleid dat de opvangfaciliteiten en voorzieningen voor asielzoekers in 

Bulgarije op bepaalde onderdelen inderdaad tekort schieten, maar niet dat de procedure voor het 

bekomen van internationale bescherming in zijn algemeenheid dusdanig ernstige gebreken vertoont dat 

dient te worden besloten dat ten aanzien van Bulgarije niet langer kan worden uitgegaan van het 

interstatelijk vertrouwensbeginsel. Het loutere feit dat opmerkingen kunnen worden gemaakt betreffende 

bepaalde aspecten in verband met de opvang en behandeling van asielzoekers in Bulgarije is volgens 

ons niet zwaarwichtig genoeg om tot dit besluit te komen. 

Hieromtrent wensen we eveneens op te merken dat het UNHCR tot heden de staten, die gebonden zijn 

door de bepalingen van Verordening 604/2013, niet adviseerde overdrachten aan Bulgarije in het kader 
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van Verordening 604/2013 stop te zetten vanwege structurele tekortkomingen, die zouden leiden tot een 

onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. 

Op basis van bovenvermelde argumenten en vaststellingen wordt besloten dat de betrokkene niet 

aannemelijk maakt dat hij door overdracht aan Bulgarije een reëel risico loopt op blootstelling aan 

omstandigheden die een inbreuk zouden vormen op artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest. 

Op basis van bovenvermelde argumenten wordt tevens besloten dat er geen grond is voor de 

behandeling van de asielaanvraag door de Belgische instanties met toepassing van artikel 17(1) van 

Verordening 604/2013. Hieruit volgt dat België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van de 

asielaanvraag, die aan de Bulgaarse autoriteiten toekomt met toepassing van artikel 51/5 van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen en artikel 20(5) van Verordening 604/2013. 

De betrokkene is niet in bezit van de in artikel 2 van de wet van 15.12.1980 bedoelde 

binnenkomstdocumenten. 

Bijgevolg moet de betrokkene het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(3), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven binnen de 10 (tien) dagen en dient hij (zij) zich aan te bieden 

bij de bevoegde Bulgaarse autoriteiten (4).” 

 

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 dringende karakter  

 

2.2.1. De wettelijke bepaling  

 

Artikel 39/82, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“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 de verzoekende partij 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, dat 

overigens niet wordt betwist door de verwerende partij, wettelijk vermoed.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast en wordt niet betwist door de 

verwerende partij. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan.  
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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 

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 de verzoeker 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 toepassing van deze voorwaarde 
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2.3.2.1. In het enig middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht en de verplichting alle gegevens en stukken van het dossier in overweging te nemen, 

i.e. het zorgvuldigheidsbeginsel, en dit in het bijzonder in het licht van artikel 3 van het EVRM. De 

verzoekende partij betoogt dat het AIDA-rapport waarop de verwerende partij zich onder meer baseert 

niet zo rooskleurig is als zij dat wil laten uitschijnen. Zij verwijst onder meer naar het volgende:  

 

“d. Internationale rapporten en de gebreken van de asielprocedure en opvang  

 

Verzoekende partij is van oordeel dat Bulgarije onder meer artikel 4 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie, artikel 3 EVRM, artikel 4 (Recht op informatie) van de Dublin-III-

Verordening (nr. 604/2013), … schendt.  

Er zijn onbetwistbaar systematische gebreken in de asielprocedure en opvang die een reëel risico van 

onmenselijke en vernederende behandeling met zich meebrengt, zoals hierboven reeds blijkt, maar ook 

hieronder wordt dit aangekaart. 

*  

Het feit dat men lid is van de EU en door dezelfde internationale verdragen als België is gebonden, 

betekent op zich absoluut niet dat verzoeker evenveel waarborgen in Bulgarije als in België zou 

genieten.  

Vooreerst verwijst verzoeker naar landen zoals Griekenland waarnaar de Dublin overdrachten absoluut 

uit den boze zijn.  

Ten tweede, verwijst verzoeker naar de onmenselijke situatie voor asielzoekers in Bulgarije.  

Verzoekende partij verwijst naar algemene en openbare informatie van onder meer ook gezaghebbende 

bronnen waaruit blijkt dat het juridisch systeem en het asielbeleid in Bulgarije allesbehalve in 

overeenstemming is met de internationale minimumrechtsnormen, zoals de verwerende partij meent te 

kunnen stellen.   

 

De impact van de blijvende instroom asielzoekers zal bovendien de situatie die nu al zo gebrekkig is, 

nog meer doen verergeren.  

*  

AIDIA, Country Report Bulgaria, 12.2015 

  

Dit rapport wordt aangehaald door verwerende partij, en zou zich derhalve in het administratief dossier 

moeten bevinden, doch deze is niet rooskleurig.  

 

• Behandeling van Afghaanse dossiers  

 

Verzoekende partij die van Afghaanse origine is, zal vermoedelijk jaren moeten wachten vooraleer zijn 

aanvraag zal behandeld worden en dan zal deze nog afgewezen worden, gezien 94% van de 

Afghaanse dossiers wordt afgewezen.  

Uit de tabel op pagina 6 blijkt immers dat er in 2015 welgeteld 2520 Afghaanse dossiers waren 

ingediend waarvan er maar 80 zijn behandeld. Van deze 80 heeft er één een erkenning gekregen en 

aan 4 werd de subsidiaire bescherming toegekend. De rest, zijnde 75 werden afgewezen. Er blijven van 

de 2520 er dus nog 2440 over om te behandelen en het aantal asielzoekers blijft maar groeien.  

Hier hoeft geen tekening bijgemaakt te worden. De Bulgaarse instanties kunnen het aantal 

asielaanvragen niet aan.  

 

• Vertalingsdiensten  

 

Ook wordt vermeld in het rapport:  

 

“Nonetheless, as of 30 September 2015 despite the financial support of EU and UNHCR, the asylum 

authority was still unable to provide interpretation services to asylum seekers during their determination. 

The duration of the determination procedure has been increasing continuously, rising from the average 

of 3 months in 2014, to 6 months by the beginning of autumn 2015, and it is still growing.” (p.12)  

 

Ook vertalingsdiensten konden niet aangeboden worden gedurende de procedure en dit ondanks de 

hulp die werd aangeboden door de EU en het UNHCR.  

 

• Juridische bijstand  

 

Daarnaast wordt vermeld:  
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“The provision and quality of the legal aid during status determination procedures remain of great 

concern (see, below 6.4). In 2015 this legal aid was provided under the ERF, but only in the refugee 

reception centre (RRC) in Sofia, Ovcha Kupel, and even there this legal aid was provided sporadically, 

rather than regularly. The quality of legal representation was also highly questionable and proved to be 

quite formal and indifferent. The available ERF funding for legal aid ended on 30 June 2015, but the new 

AMIF funding is not yet available and it is not expected to be, at least not before the end of 2015. Hence, 

as of 1 July 2015, asylum seekers were left without any state provided legal aid (advice and 

representation) at the first instance of status determination procedures.” (p. 12)  

 

De juridische bijstand is absoluut ondermaats en is onvoldoende beschikbaar.  

 

Slechts in enkele centra zijn deze beschikbaar en dan ook nog maar sporadisch en dan ook nog 

kwalitatief uiterst zwak.  

 

Ook wordt verder vermeld dat de juridische bijstand maar 3% bedroeg:  

 

“Legal aid was not provided in general as only in 3% of the 195 monitored cases asylum seekers had 

appointed legal aid lawyers (see section Regular Procedure: Legal Assistance).” (p. 24)  

 

En wil een asielzoeker in beroep gaan tegen een negatieve beslissing dan wordt tot 2x toe aangeduid 

dat de toegang daartoe moeilijk is (zie p. 25 van het verslag waar het vakje “with difficulty” werd 

aangekruist).(…)” 

 

Verzoekende partij wijst erop dat op p. 27 van het voormelde AIDA-rapport wordt vermeld dat er over 

een periode van 9 maanden in 2015 6963 inkomende Dublinaanvragen zijn geweest, waarvan er slechts 

200 effectief werden overgebracht.  

 

Op p. 12-13 kan worden gelezen dat de materiële voorwaarden in de centra en de diensten die worden 

aangeboden nog steeds onvoldoende waren. Basisdiensten zijn schaars en dan nog eens oneven 

verdeeld. Er wordt maar tweemaal per dag iets te eten gegeven, met uitzondering voor kinderen jonger 

dan 18 jaar. Medische bijstand is beperkt tot dringende medische hulp. Toegang tot tolken buiten de 

interviews is praktisch onmogelijk.  

 

Verzoekende partij verwijst tevens naar het Vluchtelingenrapport: “Eengemaakt Europa kan meer”, van 

september 2014. In dit artikel wordt vermeld dat het arresteren en opsluiten in cellen geen 

ongebruikelijke situatie is.  

 

Verzoekende partij haalt vervolgens een artikel aan van 15 april 2014 waaruit blijkt dat er nog steeds 

ernstige tekortkomingen zijn en dat er redenen zijn om bepaalde personen niet te transfereren naar 

Bulgarije. In casu geldt dit voor verzoekende partij die al voldoende heeft moeten doorstaan.  

 

Verzoekende partij wijst erop dat ECRE op 7 april 2014 nog steeds vraagt om de opschorting van 

overdrachten naar Bulgarije te behouden omdat er alsnog tekortkomingen in delen van het 

opvangsysteem en lacunes in het Bulgaars asielsysteem bestaan.  

 

Verzoekende partij verwijst en citeert nog uit HRW, World Report 2015; HRW, Dispatches: Stopping 

Pushbacks at Bulgaria’s Border van 31 maart 2015; HRW, EU: Lackluster Commitment tot Rights 

Protection van 29 januari 2015; HRW, Dispatches: What Bulgaria’s Respect for Refugees Really Looks 

Like, van 16 februari 2016 en HRW Bulgaria: Pushbacks, Abuse at Borders, Halt Summary Returns, 

Beatings, Robbery of Asylum Seekers van 20 januari 2016.  

 

Verzoekende partij concludeert dat verwerende partij met al deze feiten en argumenten rekening diende 

te houden.  

  

2.3.2.2. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

De verzoekende partij betrekt deze schendingen op –het ook door haar geschonden geachte- artikel 3 

van het EVRM, dat 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). 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt alvast dat de gemachtigde is overgegaan tot een analyse van 

toonaangevende rapporten van gezaghebbende organisaties met betrekking tot de situatie in Bulgarije 

voor wat betreft een mogelijk risico tot blootstelling aan onmenselijke of vernederende behandelingen in 

de zin van artikel 3 van het EVRM bij een verwijdering van betrokkene naar Bulgarije. De vraag te dezen 

is of zij dat heeft gedaan met de nodige zorgvuldigheid en of zij er de juiste conclusies uit heeft 

getrokken. 

 

In de bestreden beslissing verwijst de gemachtigde naar het feit dat het standpunt van het UNCHR in 

haar rapport van begin 2014 (UNHCR, “Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria”, 

02.01.2014), waarin werd gesteld dat het systeem van de asielprocedure en de opvangvoorzieningen 

voor asielzoekers in Bulgarije als gevolg van een immense instroom van asielzoekers effectief dergelijke 

structurele tekortkomingen vertoonde dat een overdracht van asielzoekers in het kader van de Dublin-

Verordening opgeschort diende te worden, werd herroepen in een update van 1 april 2014, waarin werd 

gesteld dat een algemene opschorting van overdrachten aan Bulgarije in het kader van de Dublin-

Verordening niet langer gerechtvaardigd is. Dit laatst vermelde standpunt van het UNHCR was 

ingegeven door de bevinding dat personen die in het kader van de Dublin-Verordening aan Bulgarije 

worden overgedragen, na hun overdracht een asielprocedure kunnen opstarten, hun asielprocedure 

kunnen verderzetten of een nieuwe aanvraag kunnen indienen, en dat de Bulgaarse autoriteiten een 

inhoudelijke beoordeling van de asielaanvraag garanderen indien er nog geen inhoudelijk onderzoek 

heeft plaatsgevonden, dat personen die in het kader van de Dublin-Verordening worden overgedragen 

terecht kunnen in de opvangcentra van de Bulgaarse autoriteiten en dat ze in het kader van een 

asielprocedure in het bezit gesteld worden van een registratiebewijs waardoor ze beschermd worden 

tegen “refoulement”. Wél wordt gesteld dat voorzichtig moet worden omgegaan met de overdracht van 

asielzoekers die tot kwetsbare groepen behoren. 

 

In het meest recent gepubliceerde “National Country Report” met betrekking tot Bulgarije van 15 oktober 

2015 van het Bulgarian Helsinki Commitee in samenwerking met ECRE wordt gesteld dat zowel 

Amnesty International in maart 2014 (AI, “Suspension of returns of asylumseekers to Bulgaria must 

continue”, AI, 07.03.2014) als ECRE op 7 april 2014 (ECRE, “ECRE reaffirms its call for the suspension 

of transfers for asylum seekers to Bulgaria under the recast Dublin Regulation” 07.04.2014) vroegen om 

de opschorting van overdrachten naar Bulgarije te behouden omdat er alsnog tekortkomingen in delen 

van het opvangsysteem en lacunes in de asielprocedure zouden bestaan en dat er vragen gesteld 

worden over het duurzaam karakter van de verbetering in het Bulgaarse asielsysteem op lange termijn 

(Savova Iliana, “National Country Report Bulgaria”, AIDA, 15.10.2015 last updated op 24.12.2015).  

 

En verder stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing: “In de meest recente "update" van het 

rapport van het mede door de European Council on Refugees and Exiles (ECRE) gecoördineerde 

project "Asylum Information Database" (Iliana Savova, "Asylum Information Database.National Country 

Report - Bulgaria", up to date tot 30.09.2015) wordt gesteld dat er voor personen, die aan Bulgarije 

worden overgedragen onder de bepalingen van de "Dublin-verordening", in principe geen beletselen 

bestaan om (opnieuw) toegelaten te worden tot de procedure voor het bekomen van internationale 

bescherming (pagina 29, § 4 : "Asylum seekers who are returned from other Member States in principle 

do not have any obstacles to access the asylum procedure in Bulgaria upon their return"). Of de Dublin-

terugkeerder naar een opvangcentrum wordt gezonden of naar een detentiecentrum hangt af van de 

fase waarin de asielprocedure zich bij het vertrek bevond. Indien de asielaanvraag "in absentia" werd 

afgewezen, maar de beschikking nog niet aan de vreemdeling werd uitgereikt voordat hij Bulgarije 

verliet volgt eveneens een verwijzing naar een opvangcentrum. Enkel indien de asielaanvraag "in 

absentia" werd afgewezen met een finale beslissing voordat betrokkene Bulgarije verliet of werd 

afgegeven "in absentia" kan de Dublin-terugkeerder worden overgebracht naar een detentiecentrum.” 
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De gemachtigde stelt daarbij nog dat de verwerende partij er zich van bewust is dat het AIDA-rapport 

kritische kanttekeningen plaatst bij de condities in de opvangfaciliteiten en de kwaliteit van de geboden 

opvang in Bulgarije, maar dat daaruit niet kan worden afgeleid dat de procedure voor het bekomen van 

internationale bescherming in zijn algemeenheid dusdanige ernstige gebreken vertoont dat dient te 

worden besloten dat ten aanzien van Bulgarije niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel. 

 

Uit de verdere motivering blijkt dat de verwerende partij het feit dat het UNHCR tot heden niet 

adviseerde overdrachten aan Bulgarije in het kader van Verordening 604/2013 stop te zetten als 

uitgangspunt hanteert, om vervolgens vast te stellen dat er geen recente objectieve publicaties van 

toonaangevende en gezaghebbende organisaties voorhanden zijn waaruit blijkt dat de asielprocedure, 

opvang, gezondheidszorg en juridische bijstand in de Bulgaarse asielprocedure en opvangmodaliteiten 

door de verhoogde instroom van asielzoekers in zijn geheel niet meer beschikbaar zijn noch dat 

eventuele tekortkomingen stelselmatig zijn. 

 

Echter, zowel de verwerende partij - blijkens de motieven van de bestreden beslissing- als de 

verzoekende partij hechten ook belang aan het voormelde AIDA-rapport, dat veel recenter is dan het 

rapport van het UNHCR. Het klopt verder inderdaad dat de auteurs van het AIDA rapport, van wie door 

de verwerende partij niet wordt betwist dat zij evenzeer kunnen worden beschouwd als een 

gezaghebbende bron, geen aanbevelingen doen betreffende overdrachten aan Bulgarije, terwijl het 

UNHCR in april 2014 oordeelde dat een opschorting van overdrachten naar Bulgarije in het kader van 

Dublin-Verordening niet langer gerechtvaardigd is. 

 

Echter kan het standpunt van de verwerende partij dat uit het recente AIDA-rapport enkel en alleen zou 

kunnen worden afgeleid dat er verbeteringen zijn en blijvende pijnpunten, zoals de verwerende partij 

stelt, niet zonder meer worden bijgetreden. 

 

In de “Overview of het main changes since the previous report update” in het AIDA-rapport dat zich in 

het administratief dossier bevindt wordt immers al meteen aangekaart dat “instead of improving, the 

determination gradually deteriorated”. Hieruit blijkt een verslechtering op het vlak van de asielprocedure 

sinds het rapport van het UNHCR van 1 april 2014. 

 

Deze problemen situeren zich onder meer bij de vertalingsdiensten en op het vlak van de juridische 

bijstand en geven, zoals reeds gesteld, blijk van een verslechtering. Zo wordt onder meer melding 

gemaakt van het feit dat geen tolken beschikbaar waren tijdens de duur van de asielprocedure –het 

rapport vermeldt onder meer dat in september 2015 de laatst overblijvende tolken zijn gestopt met 

werken omdat zij niet langer werden betaald (p; 23) - , en van het feit dat slechts in 3 % van de 

gemonitorde gevallen in juridische bijstand was voorzien (p. 24) en asielzoekers sinds 1 juli 2015 niet 

meer konden steunen op enige juridische bijstand in eerste aanleg (p. 12 en 26). De loutere vaststelling 

dat Dublinterugkeerders in principe toegang hebben tot de asielprocedure, doet aan deze bevindingen 

geen afbreuk. 

 

De Raad neemt voorts in overweging dat, hoewel het erkenningspercentage in een bepaalde lidstaat 

van asielzoekers met een bepaalde nationaliteit niet relevant is in het licht van de vraag of de 

asielprocedure kan worden beschouwd als van een aanvaardbaar niveau, het door de verzoekende 

partij aangehaalde bijzonder laag erkenningspercentage voor Afghaanse asielzoekers in casu wel 

degelijk van tel is. Immers lijkt het in dat geval des te belangrijker dat de betrokkene op een adequate 

wijze kan worden gehoord en in rechte kan worden bijgestaan, zo nodig. 

 

De verwerende partij kon dus niet zonder meer oordelen dat er, t.o.v. het rapport van het UNHCR van 1 

april 2014, in de recentere door haar beoordeelde rapporten enkel sprake is van een paar blijvende 

pijnpunten en verbeteringen, zonder te miskennen dat er voor 2015 ook een verslechtering op een 

aantal voor het onderzoek relevante vlakken uit blijkt. Het feit dat het UNHCR zelf, na haar rapport van 1 

april 2014, geen rapporten meer heeft gepubliceerd waarin wordt gesteld dat het systeem van de 

asielprocedure en de opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Bulgarije dergelijke structurele 

tekortkomingen vertoont waardoor asielzoekers die in het kader van de Dublin-Verordening aan 

Bulgarije worden overgedragen er onmenselijk of vernederend behandeld worden in de zin van artikel 3 

van het EVRM of artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, doet daaraan 

geen afbreuk, nu de objectiviteit en de gezaghebbende waarde van het AIDA-rapport niet wordt betwist.  
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Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dan ook niet dat de verwerende partij dat rapport met 

de nodige zorgvuldigheid heeft beoordeeld in het licht van de aanvraag van de verzoekende partij, en 

dat zij de erin opgenomen gegevens correct heeft beoordeeld. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het enig middel in de besproken mate prima facie ernstig is.     

 

2.3.3. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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 

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 

 

2.4.2.1. In haar verzoekschrift geeft de verzoekende partij als moeilijk te herstellen ernstig nadeel het 

volgende aan: 

 

“Indien de bestreden beslissing niet wordt geschorst, zou verzoekende partij België moeten verlaten. 

Het staat tevens vast dat Bulgarije geen enkele garantie verleent aan verzoekende partij dat hij 

aanspraak zal kunnen maken op hetzelfde uitgebreide subsidiaire beschermingsbeleid als deze die 

wordt toegepast in België met betrekking tot zijn regio in Afghanistan.  

Ook de garanties ontbreken met betrekking alle andere bovenstaande punten (menselijke behandeling, 

tolken die worden voorzien, uitleg van de rechten en plichten, effectief beroep, raadplegingen van 

advocaten, opsluiting…). 
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Een terugkeer naar Bulgarije brengt een manifeste schending mee van de internationale artikelen zoals 

hierboven aangekaart. 

Verzoeker wenst uitdrukkelijk te verwijzen naar voornoemde feiten en uiteenzetting. 

Er kunnen op deze punten geen enkele garanties worden geboden aan verzoekende partij. 

Het risico op mensenrechtenschendingen bij een gedwongen repatriëring naar Bulgarije is reëel. 

Gezien een mogelijk nadeel voldoende is, kan niets anders dan geoordeeld worden dat de er geen 

discussie bestaat over het moeilijk te herstellen ernstig nadeel.” 

 

2.4.2.2. Ieder redelijk denkend mens ziet onmiddellijk in dat de verzoekende partij door de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te 

ondergaan, daar niet is aangetoond dat het onderzoek naar een mogelijke schending van artikel 3 van 

het EVRM niet op zorgvuldige wijze werd gevoerd. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. Derhalve is de derde 

voorwaarde vervuld. 

 

2.5. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden zodat de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing kan worden bevolen. 

 

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 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

wordt ingewilligd. 

 

Artikel 2 

 

De schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 26quater) van 4 mei 2016 wordt bevolen. 

 

Artikel 3 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juni tweeduizend zestien door: 

 

Mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

Dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 
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De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN N. MOONEN 

 


