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 nr. 91 296 van 9 november 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 Roemeense nationaliteit te zijn, op 20 augustus 2012 

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

de vluchtelingen en de staatlozen van 6 augustus 2012 houdende de weigering tot in overwegingname 

van een asielaanvraag (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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 september 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 oktober 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat W. BUSSCHAERT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 17 juli 2012 een asielaanvraag in. Op 6 augustus 2012 werd de beslissing tot 

weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag genomen. Dit is de bestreden beslissing. 

 

“A. Feitenrelaas 

 

U verklaart een Roemeens staatsburger te zijn van Roemeense origine. U kwam in België aan in 

februari of maart 2006. U kwam naar België met de bedoeling werk te vinden en een beter leven op te 

bouwen. U werkte één jaar als huishoudster, dan ontmoette u uw echtgenoot en werkte u niet meer. Uw 

echtgenoot, Y. H. E. H. (…) (O.V. 4.980.089), is een Libanees staatsburger die u in België ontmoette en 

u trouwde met hem in Beiroet. U bent van geloof christen-orthodox en uw echtgenoot is een moslim. Uw 

drie kinderen zijn in België geboren. U kunt niet terugkeren naar Roemenië omdat uw ouders die er 

wonen uw huwelijk met uw echtgenoot die een buitenlander en bovendien een moslim is, afkeuren. Ook 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

uw broer en uw drie zussen zijn tegen uw huwelijk. Sinds u naar België bent vertrokken in 2006 hebt u 

uw familieleden niet meer gezien, ze uitten hun ongenoegen ten opzichte van uw huwelijk aan de 

telefoon. U onderhoudt geen contacten meer met hen en ook zij contacteren u niet meer. Ook kunt u 

niet terugkeren naar Roemenië samen met uw echtgenoot omdat hij geen Roemeens spreekt en hij 

moeilijk aan een baan zal geraken. Ook stelde u dat aangezien u geen geld en geen verblijfsplaats hebt 

in Roemenië u er niet kunt overleven. Bovendien kunnen uw kinderen het Roemeens staatsburgerschap 

niet verkrijgen omdat de Roemeense ambassade in België verreist dat uw echtgenoot 

identiteitsdocumenten voorlegt. Die documenten heeft hij niet. Het is voor uw kinderen dus onmogelijk te 

leven in Roemenië als Roemeens staatsburger. U wilt uw kinderen niet opvoeden in Libanon omdat u 

bang bent dat ze zullen worden afgenomen, bovendien is de situatie in Libanon instabiel en u bent bang 

dat uw kinderen er niet veilig zullen zijn. U keerde terug naar Roemenië eind vorig jaar, of begin van dit 

jaar, voor de vervanging van uw paspoort. U verbleef er in een hotel en logeerde niet bij uw familie. Ook 

is er het probleem van uw schoonfamilie in Libanon; uw toekomstige schoonvader stierf kort nadat hij 

hoorde dat zijn zoon (uw echtgenoot) met een christen zou trouwen. De familie in Libanon neemt u dat 

kwalijk. U wilt in België blijven zodat u een medische verzekering kunt bekomen en om uw kinderen een 

degelijke opvoeding en familiaal leven te kunnen geven. 

 

Op het gehoor legde u de volgende documenten neer; uw identiteitskaart, uw internationaal paspoort, 

het attest voor het bekomen van zwangerschapsvergoeding, een uittreksel uit het geboorteregister voor 

uw dochter, Z. E. H. (…)(O.V. 4.980.089), en de geboorteakte van uw zoon, M.-A. E. H. (…) (O.V. 

4.980.089). 

 

Er dient vermeld te worden dat uw echtgenoot ook in België een asielaanvraag indiende (derde 

asielaanvraag). 

1 

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. 

 

Na nader onderzoek van de door u aangehaalde elementen stel ik vast dat ik u noch de status van 

vluchteling noch de subsidiaire beschermingsstatus kan toekennen. 

 

U stelde dat u niet terug kunt keren naar Roemenië omdat uw ouders, broer en zussen uw huwelijk met 

een buitenlander en bovendien een moslim verwerpen. Dit vertellen uw familieleden u aan de telefoon, 

aangezien u hen sinds uw vertrek naar België niet meer hebt gezien (CGVS, p. 3, 4, 5, 6, 7). Ze willen 

niet meer met u praten nog van u horen. U mag bij terugkeer niet meer naar hen gaan zolang u 

getrouwd bent met uw echtgenoot. Indien u uw ouders wilt terugzien, moet u scheiden (CGVS, p. 6). Uw 

broer en zussen vertelden u dat u zelfs niet moet terugkeren indien uw ouders zouden begraven 

worden. 

U mag hen niet opzoeken noch bij hen logeren. U werd nooit fysisch aangevallen door uw familieleden 

(CGVS, p. 7). U verklaarde dat u geen enkele band meer onderhoudt met uw familie. De laatste keer dat 

u met hen sprak was toen u trouwde in 2007 (CGVS, p. 5, 6, 7). De laatste keer dat u hen zag was ten 

tijde van uw vertrek naar België (CGVS, p. 7). Nu, het feit dat uw familieleden uw huwelijk met een 

moslim en buitenlander verwerpen, u bij terugkeer zouden verwerpen en geen contact met u opnemen, 

is een louter familiaal probleem dat niet van die aard is dat er in uw hoofde een gegronde vrees voor 
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vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, 

zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden. 

 

Ook kunt u niet terugkeren naar Roemenië omdat uw echtgenoot de Roemeense taal niet kent en hij 

hierdoor geen werk zal vinden (CGVS, p. 4, 5), u hebt geen geld om er te overleven en u hebt er geen 

verblijfplaats. Bovendien kunt u niet rekenen op de steun van uw familieleden (CGVS, p. 8). Er dient 

opgemerkt te worden dat net vermelde problemen sociaal-economische problemen betreffen die 

evenmin een bedreiging vormen op uw individuele vrijheid, leven of fysieke integriteit. Bijgevolg zijn ook 

hier geen zwaarwegende gronden om aan te nemen dat er in uw hoofde een gegronde vrees bestaat in 

de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u een reëel risico zou lijden op ernstige schade zoals 

bedoeld in de definitie van de subsidiaire bescherming. 

 

Een andere reden die de terugkeer naar Roemenië bemoeilijkt is het feit dat uw kinderen Libanees 

staatsburger zijn en het Roemeens staatsburgerschap niet kunnen verkrijgen omwille van 

administratieve moeilijkheden (CGVS, p. 7-8). Dit is een puur burgerlijk-administratief probleem, en ook 

dit probleem kan niet beschouwd worden als een voldoende ernstig en zwaarwichtig probleem op basis 

waarvan u in aanmerking komt voor internationale bescherming. 

 

Wat betreft de door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten; uw identiteitskaart, 

uw internationaal paspoort, het attest voor het bekomen van zwangerschapsvergoeding, het uittreksel 

uit het geboorteregister voor uw dochter, Z. E. H. (…) (O.V. 4.980.089), en de geboorteakte van uw 

zoon, M.-A. E. H. (…) (O.V. 4.980.089), bevatten enkel persoonsgegevens die hier niet ter discussie 

staan, bijgevolg wijzigen deze documenten bovenstaande appreciatie niet. 

 

Voor uw echtgenote Y. H. E. H. (…) (O.V. 4.980.089) is eveneens een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. 

 

C. Conclusie 

 

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

overweging te nemen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Schending van artikel 2, 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Door de 

beslissing zal verzoekster worden teruggestuurd naar haar thuisland Roemenië. Nochtans dient 

verzoeker te vrezen voor haar leven en of folteringen. Het is namelijk zo dat verzoekster destijds naar 

België is gekomen om hier een beter leven op te bouwen. Verzoekster is namelijk arm, heeft een 

minimaal onderwijs genoten en haar familie kan en wil haar tevens niet ondersteunen. Dit betekent dat 

indien verzoekster dient terug te keren naar haar thuisland zij dient te vrezen om honger te lijden, 

aangezien Roemenië niet beschikt over dezelfde sociale voorzieningen dan een modern westers land 

als België. (Bron: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/09/21/bezuinigingen-drijven-Roemenen-

tot-zelfmoord. Nochtans is eten een mensenrecht en door niet of onvoldoende te eten of door de 

mogelijkheden daartoe te worden ontzegd. zal verzoekster zwak worden of misschien zelf sterven. 

Nochtans garandeert het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat iedereen een recht heeft 

op leven en houdt het verdrag een verbod in op mensonwaardige behandelingen. De beslissing schendt 

dan ook het EVRM dat directe werking heeft in België. Bovendien dient volgens artikel 8 van het EVRM 

iedereen het recht ie hebben op de eerbiediging van zijn gezins- en familieleven en is 

overheidsoptreden in deze uit den boze. Welnu, door deze beslissing zal, zoals reeds gesteld 

verzoekster worden teruggestuurd naar haar thuisland Roemenië. Haar man, een Libanees, verkreeg 

tevens een weigering van de vluchtelingenstatus, zodat hij tevens dient terug te keren naar zijn thuisland 

Libanon. Het koppel heeft ondertussen drie kinderen. Door de beide beslissingen zullen man en vrouw 

aldus van elkaar worden gescheiden, om nog maar te zwijgen van de kinderen. Aangezien man en 

vrouw geen bedreiging vormen voor ‘s lands nationale veiligheid schendt de beslissing dan ook artikel 8 

van het EVRM.” 

 

2.2. De bestreden beslissing luidt: “weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag” en bevat 

geen verwijderingsmaatregel. De bewering van verzoekster dat de bestreden beslissing betekent dat zij 

zal “worden teruggestuurd naar haar thuisland Roemenië” mist feitelijke grondslag aangezien de 
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bestreden beslissing enkel de asielaanvraag van 17 juli 2012 behandelt. Uit dit alles volgt dat een 

schending van artikelen 2, 3 en 8 van het EVRM niet dienstig kunnen worden aangevoerd. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen november tweeduizend en twaalf 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken; 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MILOJKOWIC 

 


