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 nr. 86 184 van 23 augustus 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

       

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Slowaakse nationaliteit te zijn, op 14 maart 2012 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 10 februari 2012 tot weigering van inoverwegingname van haar 

asielaanvraag – in hoofde van een EU-onderdaan. 

 

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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 april 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 mei 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CAMERLYNCK, die verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De thans bestreden beslissing luidt als volgt : 

 

“U werd op 08/02/2012 van 14hO5 tot 15hO2 gehoord voor het Commissariaat-generaal in het bijzijn 

van een tolk die de Slovaakse taal machtig is en in de aanwezigheid van uw advocaat mr. Beernaert 

loco mr. Camerlynck. 

 

A. Feitenrelaas 

 

U, en Slovaaks staatsburger van Roma-origine, vroeg in België voor de eerste maal asiel aan op 26 

januari 2005. Op 8 juli 2005 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering van 

verblijf, waartegen u geen beroep aantekende. U keerde terug naar uw land van herkomst. U had geen 

woning en diende op straat te leven. U lijdt aan TBC maar kreeg geen medische hulp omdat u dakloos 

bent en geen SIS-kaart heeft. U kreeg enkel in heel dringende gevallen hulp bij de spoeddienst. U vond 
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geen werk omdat u geen diploma bezit. U kreeg slechts een uitkering van 62 € per maand. U kon uw 

medicijnen niet betalen. Omdat u niet voor uw drie kinderen kon zorgen werden ze door de sociale 

dienst in een kindertehuis geplaatst. Nadat uw partner in september 2011 was overleden kwam u in 

oktober 2011 naar België waar u op 2 december 2011 uw tweede asielaanvraag indiende. U bent in het 

bezit van uw identiteitskaart en Belgische medische attesten. 

 

B. Motivering 

 

Artikel 57/6, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal bevoegd is 

om een aanvraag tot het bekomen van de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 of de subsidiaire 

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 die ingediend wordt door een onderdaan van een Lidstaat 

van de Europese Gemeenschappen of door een onderdaan van een Staat die partij is bij een 

Toetredingsverdrag tot de Europese Unie, dat nog niet in werking is getreden, niet in overweging te 

nemen wanneer uit zijn verklaring niet duidelijk blijkt dat er, wat hem betreft, een gegronde vrees voor 

vervolging bestaat in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, 

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er zwaarwegende gronden 

zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in 

artikel 48/4. Hiermee beoogt de wetgever het oneigenlijk gebruik van de asielprocedure, die hij 

veronderstelt bij onderdanen van EU-lidstaten, in te dijken. Op 26 juni 2008 heeft het Grondwettelijk Hof 

eveneens gesteld dat "gezien alle EU-lidstaten partij zijn bij het EVRM, er mag van uit gegaan worden 

dat de fundamentele rechten er niet geschonden worden, of op z'n minst dat de betrokkenen er over de 

nodige beroepsmogelijkheden beschikken indien dit het geval moest zijn" (GWH, nr. 95/2008, d.d. 26 

juni 2008). Dit brengt met zich mee dat een asielaanvraag slechts in overweging wordt genomen indien 

de EU-onderdaan duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor vervolging of een 

reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. 

 

Zulks volgt eveneens uit de informatie aangaande de actuele situatie van Roma in Slovakije waarover 

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd. Uit 

deze informatie blijkt dat heel wat Roma zich in een moeilijke socio-economische situatie bevinden. Dit 

is het gevolg van een samenloop van diverse factoren en kan niet herleid worden tot één enkel gegeven 

of de loutere etnische origine. Hoewel Roma op meerdere vlakken discriminatie kunnen ondervinden 

'vanwege werkgevers, derden of soms zelfs vanwege overheidsambtenaren, blijkt uit de informatie 

echter ook dat het beleid van de Slovaakse overheid gericht is op de integratie van de Roma-minderheid 

en niet op discriminatie of vervolging. De Slovaakse overheid heeft meerdere initiatieven genomen om 

discriminatie te bestrijden (o.a. door sensibilisering en opleiding) en om de socio-economische 

problemen van de Roma op te heffen. Slovakije heeft tevens de nodige anti-discriminatiewetgeving 

geïmplementeerd en voorziet de nodige beschermingsmogelijkheden. Bovendien blijkt dat er ook 

effectief wordt opgetreden ingeval van inbreuken en bestaan er tevens organisaties die slachtoffers 

kunnen ondersteunen bij het indienen van een klacht. Er bestaan mogelijkheden voor Roma om hun 

moeilijke socio-economische situatie te overstijgen, evenals om eventuele gevallen van discriminatie 

aan de kaak te stellen en bescherming te bekomen. 

 

Er kan hieruit worden geconcludeerd dat mogelijke gevallen van discriminatie binnen de Slovaakse 

context in het algemeen niet beschouwd kunnen worden als een vervolging in de zin van de Conventie 

van Genève. Daden van vervolging moeten immers ofwel zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen 

dat zij een schending vormen van de grondrechten van de mens, ofwel een samenstel zijn van 

verschillende maatregelen, waaronder mensenrechtenschendingen, die voldoende ernstig zijn om 

iemand op een soortgelijke manier te treffen waardoor het leven in het land van herkomst duidelijk 

ondraaglijk wordt. Eventuele problemen in Slovakije hebben echter niet die aard, intensiteit en 

draagwijdte om als vervolging te worden beschouwd, tenzij eventueel in bijzondere, zeer uitzonderlijke 

omstandigheden, waarvan kan aangenomen worden dat er over bericht wordt en dat deze bijgevolg 

gedocumenteerd kunnen worden. Bovendien kan zoals gezegd geenszins zonder meer afgeleid worden 

dat de Slovaakse autoriteiten niet bij machte of onwillig zijn om in deze problematiek op te treden en 

bescherming te bieden. Om dezelfde redenen is er ook geen sprake van een reëel risico op het lijden 

van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet. Daarnaast is er ook 

geen enkel element dat wijst op het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4, §2, a) en c) van de Vreemdelingenwet. 

 

Wat uw verklaringen betreft, dient te worden vastgesteld dat de problematische situatie die u beschrijft 

(CGVS p. 3-6) - met name u bent dakloos en werkloos, u heeft een gebrek aan medische zorgen, en uw 

kinderen werden geplaatst in een tehuis - een gevolg is van het feit dat u over weinig financiële 
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middelen beschikt en laag geschoold bent. U stelde meermaals dat indien een blanke in uw situatie 

verkeerde hij dezelfde problemen zou ondervinden. Nergens in uw verklaringen werd een ernstige en 

intentionele bedreiging van uw leven, vrijheid of fysieke integriteit vast te stellen in hoofde van de 

Slovaakse autoriteiten of derde. 

 

Voor zover uw problemen beïnvloed zouden zijn door discriminatie omwille van uw origine, hetgeen 

weliswaar afkeurenswaardig is, kan op basis van de hierboven vermelde informatie waarover het 

Commissariaat-generaal beschikt, deze situatie naar aard, intensiteit en draagwijdte niet beschouwd 

worden als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of als ernstige schade zoals bedoeld in 

de definitie van subsidiaire bescherming. 

 

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat uit uw verklaringen afgelegd voor de Dienst 

Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal blijkt dat u sinds 05 of 06 oktober 2011 aanwezig 

bent op het Belgisch grondgebied (DVZ pt. 35; CGVS p. 2) en pas op 02 december 2011 een 

asielaanvraag indiende voor de Belgische autoriteiten. Dat u dusdanig lang gewacht heeft om 

asiefbescherming te vragen van de Belgische autoriteiten, dient te worden aanzien als bevestiging dat 

er in uw hoofde geen ernstige vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld. 

Uw motivering (CGVS p. 3) dat u niet wist hoe u een asielaanvraag moest indienen kan niet als een 

geldige verantwoording worden beschouwd. Redelijkerwijze kan er immers van een asielzoeker 

verwacht worden dat die zich zo snel mogelijk informeert over de wijze hoe zij bescherming kan 

bekomen en dan ook zo snel mogelijk een asielaanvraag indient. Temeer daar het uw tweede 

asielaanvraag in België betreft. 

 

Bijgevolg blijkt uit uw verklaring niet duidelijk dat er wat u betreft een gegronde vrees voor vervolging 

bestaat in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen 

dat u een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 

bescherming. Uw identiteitskaart bevat louter persoonsgegevens. De Belgische medische attesten 

tonen aan dat u lijdt aan TBC, hetgeen niet wordt betwist. 

 

C. Conclusie 

Steunend op artikel 57/6, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet beslis ik uw asielaanvraag niet in 

overweging te nemen” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen. 

 

Artikel 39/59, § 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) luidt als volgt :  

 

§ 2. Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. 

Wanneer de verzoekende partij noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. 

De andere partijen die niet zijn verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen 

met de vordering of het beroep. In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de 

rechtsdag wordt melding gemaakt van deze paragraaf.” 

 

Naar analogie met de (vaste) rechtspraak van de Raad van State inzake artikel 4, vierde lid van het 

koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad 

van State (cf. RvS 16 juni 1998, nr. 74.288) mag ten aanzien van de niet verschijnende noch 

vertegenwoordigde verwerende partij worden aangenomen dat het vermoeden geldt dat deze partij 

instemt met de vordering, maar dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen er evenwel niet in alle 

omstandigheden toe gehouden is op dat vermoeden in te gaan. Dit zal met name niet het geval zijn 

wanneer hij tot de vaststelling komt dat de vordering duidelijk niet voldoet aan de ontvankelijkheids- of 

gegrondheidsvoorwaarden. In casu blijkt uit de bespreking van onderstaand middel dat dit te dezen het 

geval is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel een schending aan van artikel 1 van het Verdrag van Genève 

van 28 juli betreffende de status van vluchtelingen (hierna: Vluchtelingenverdrag). 
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Zij stelt dat de bescherming van het Vluchtelingenverdrag zich niet enkel uitstrekt tot vervolging in de 

echte zin van het woord, maar ook tot discriminatie en mensonwaardige behandeling. Er kan niet betwist 

worden dat Roma-zigeuners zoals zijzelf in Slovakije vaak op een mensonwaardige wijze behandeld 

worden, en zich in een uiterst moeilijke socio-economische situatie bevinden. Zij zijn het slachtoffer van 

discriminaties, vaak zelfs van geweldplegingen die uitgaan van lokale overheden, de schoolinstellingen, 

de medische diensten en de plaatselijke bevolking in het algemeen. Qua opleiding, tewerkstelling, 

gezondheidszorg en woongelegenheid worden Roma-zigeuners gediscrimineerd in vergelijking met 

Slovaakse staatsburgers. Hun kinderen krijgen in het onderwijs niet dezelfde kansen als andere 

kinderen en evenmin krijgen zij dezelfde beroepsmogelijkheden en medische zorgen. 

 

Het feit dat deze discriminatie veelal uitgaat van de lokale bevolking, zo vervolgt verzoekster, en niet van 

de overheid is weinig relevant. Het leven in Slovakije was voor haar ondraaglijk geworden. Zij beweert 

weliswaar niet dat haar leven echt in gevaar was, maar wél dat zij voortdurend het slachtoffer was van 

discriminaties die zeer vaak voorkwamen en ernstig van aard waren. 

 

Verzoekster vervolgt dat, als de overheid niet kan of niet wil instaan voor een voldoende bescherming 

en een evenwaardige behandeling van de Roma-zigeuners, terecht kan worden gesteld dat deze 

laatsten het slachtoffer zijn van een vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Het is weliswaar 

juist dat Slovakije een lidstaat is van de Europese Unie maar daardoor zijn niet alle discriminaties ten 

opzichte van de Roma-minderheid plots zouden verdwenen zijn. Verzoekster verwijst naar twee 

rapporten die zij bij haar verzoekschrift voegt, meer bepaald het “ECRI Report on Slovakia” 

aangenomen op 19 december 2008 en “How persuasive is discrimination of Roma minority in Eastern 

Slovakia”, met betrekking tot een monitoring van 1 april 2007 tot 30 september 2008 die deze 

discriminatie bevestigt. Door dit niet aan te nemen heeft de verwerende partij zich kennelijk onredelijk 

opgesteld en werd de bestreden beslissing gebaseerd op motieven die haar niet kunnen dragen.  

 

3.2. Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoekster de schending aanvoert van de materiële 

motiveringsplicht in het licht van de criteria van het Vluchtelingenverdrag.  

 

De bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 57/6, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. 

De Raad put in de onderhavige zaak zijn bevoegdheid uit artikel 39/2, § 1, derde lid van de 

Vreemdelingenwet en treedt derhalve op als annulatierechter, hetgeen met zich brengt dat bij de 

beoordeling van de materiële motiveringsplicht hij niet bevoegd is om zijn beoordeling in de plaats te 

stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot 

haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 101.624). 

 

Verzoekster stelt in essentie dat de Roma-minderheid, waarvan zij deel uitmaakt, in Slovakije het 

slachtoffer is van discriminatie op alle vlakken van het maatschappelijk leven en dat dit een discriminatie 

uitmaakt in de zin van het Vluchtelingenverdrag. De verwerende partij, zo stelt zij, is daaraan voorbij 

gegaan. 

 

Evenwel dient de Raad vast te stellen dat verzoekster zelf voorbijgaat aan de motieven van de 

bestreden beslissing. Immers, daarin wordt het bestaan van discriminatie ten aanzien van de 

bevolkingsgroep waarvan zij deel uitmaakt wel degelijk erkend, maar wordt eveneens gesteld dat uit 

informatie aangaande de actuele situatie blijkt dat er voor Roma mogelijkheden bestaan om hun 

moeilijke socio-economische situatie te overstijgen en om eventuele gevallen van discriminatie bij de 

autoriteiten aan de kaak te stellen en bescherming te bekomen. Voorts wordt gesteld dat eventuele 

problemen in Slovakije niet kunnen worden gekwalificeerd als vervolging en dat in de zeer uitzonderlijke 

omstandigheid dat dat wel het geval zou zijn hierover wordt bericht en dus kan worden 

gedocumenteerd. Verzoekster gaat op geen enkel ogenblik in op deze genuanceerde situatie, zoals 

geschetst in de bestreden beslissing, en de loutere verwijzing naar het bestaan van discriminatie  –die, 

het weze herhaald, geenszins wordt ontkend door de verwerende partij- is in de geschetste context dan 

uiteraard niet voldoende om aan te tonen dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke wijze, of in 

strijd met de beschikbare gegevens in het dossier, heeft geoordeeld dat uit verzoeksters verklaringen 

niet duidelijk blijkt dat er wat haar betreft een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van het 

Vluchtelingenverdrag of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat dat zij een reëel risico 

loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming. De 

algemene rapporten waarnaar verzoekster verwijst en die betrekking hebben op de periode 2007-2008 

zijn, gelet op de periode die zij bestrijken, zijn niet van aard om de juistheid van de informatie waarop de 
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verwerende partij zich baseert met betrekking tot de actuele situatie ter plaatse en de juistheid van de 

daaruit getrokken genuanceerde conclusies in een ander daglicht te stellen. Een schending van de 

materiële motiveringsplicht, noch van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, is aangetoond. Het enig 

middel is niet gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend en 

twaalf door: 

 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


