
 

RvV X - Pagina 1 

nr. 98 307 van 1 maart 2013 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 1 maart 2013 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 26quater) van 26 februari 2013 en van de beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde 

plaats van 26 februari 2013, beide op diezelfde dag aan de verzoekende partij ter kennis gebracht. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 maart 2013 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 1 maart 2013 om 

16 uur 00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. MEULEMEESTER, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat L. SEMENIOUK, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoeker kwam op 5 november 2012 toe op Belgisch grondgebied en diende diezelfde dag een 

asielaanvraag in. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (staatssecretaris) nam op 18 januari 2013 een beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater).  

 

1.3. Op 18 januari 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris tevens een beslissing tot 

vasthouding in een welbepaalde plaats. 

 

1.4. Verzoeker diende op 29 januari 2013 per aangetekend schrijven een vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid in tegen de in punt 1.2. vermelde beslissing. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen schorste de tenuitvoerlegging van deze beslissing bij arrest van 4 februari 

2013 (RvV, 4 februari 2013, nr. 96 587). 

 

1.5. Op 26 februari 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe beslissing tot 

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Verzoeker werd 

hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing die als volgt is gemotiveerd: 

 

“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, ingevoegd door het 

koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt 

het verblijf in het Rijk geweigerd 

aan de persoon die verklaart te heten  

(…) geboren te (…), op (in) (…) 

van nationaliteit te zijn : Pakistan  

die een asielaanvraag ingediend heeft. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Betrokkene heeft op 05/11/2012 een asielaanvraag ingediend bij de bevoegde autoriteiten in België. Hij 

verklaarde dezelfde dag in België te zijn aangekomen. Hij verklaarde eveneens de Pakistaanse 

nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 15/02/1988. 

Uit het Eurodacverslag van 05/11/2012 blijkt dat betrokkene in Griekenland op 05/08/2008 en in 

Roemenië op 18/12/2011 een asielaanvraag heeft ingediend. Tijdens zijn gehoor bevestigde betrokkene 

dit. 

Betrokkene verklaart dat hij in het jaar 2008 per bus vanuit Pakistan naar Iran reisde. Hij verklaart dat hij 

vanuit Iran te voet en per vrachtwagen naar Turkije reisde. Hij verklaart dat hij vanuit Turkije te voet en 

per bestelwagen naar Griekenland reisde waar hij verbleef te Athene tot december 2011. Hij verklaart 

dat hij per auto vanuit Griekenland naar Roemenië reisde waar hij verbleef tot juni of juli 2012. 

Betrokkene verklaart dat hij vanuit Roemenië per vrachtwagen naar Italië reisde waar hij verbleef te 

Rome tot 31/10/2012. Hij verklaart dat hij vanuit Italië per trein naar Frankrijk reisde waar hij verbleef tot 

05/11/2012 te Parijs. Hij verklaart dat hij vanuit Frankrijk per taxi naar België reisde waar hij arriveerde 

op 05/11/2012. 

Hij verklaart dat hij zijn identiteitskaart verloor heeft in Pakistan en dat hij reisden zonder documenten. 

Op 27/11/2012 werd een terugnameverzoek op basis van art. 16.1.c van de Dublin Verordening aan de 

Roemeense autoriteiten verstuurd. De Roemeense autoriteiten lieten de Belgische autoriteiten op 

11/12/2012 weten dat het verzoek tot terugname wordt ingewilligd op basis van art. 16.1.e van 

Verordening 343/2003. Roemenië heeft de Conventie van Genève dd. 28/07/1951 ondertekend en 

neemt net als België een beslissing over een asielaanvraag op basis van deze Conventie en beslist op 

eenzelfde objectieve manier over de aangebrachte gegevens in een asielverzoek. De Roemeense 

autoriteiten zullen bovendien tenminste drie werkdagen vooraf in kennis gesteld worden van de 

overdracht van betrokkene, zodat aangepaste opvang kan voorzien worden. Verder moet worden 

vastgesteld dat Roemenië aan betrokkene de mogelijkheid zal geven om een asielaanvraag in te 

dienen. De asielaanvraag van betrokkene zal behandeld worden volgens de hoge standaarden die 

voorvloeien uit het Gemeenschapsrecht en die ook gelden in de andere Europese lidstaten. 

Betrokkene geeft geen specifieke reden op waarom hij zijn asielaanvraag in België wil indienen. Hij 

verklaart enkel dat hij tijdens zijn verblijf in Griekenland te weten is gekomen van andere Pakistani dat 
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België een rechtvaardig land is voor asielzoekers. Het volgen van betrokkene in diens keuze van het 

land waar hij asiel wil vragen komt echter neer op het ontkennen van het objectief dat Europa voor ogen 

heeft in zijn Verordening waarbij de criteria en de mechanismen worden vastgelegd om te bepalen 

welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag en om een vrije keuze van 

de asielzoeker uit te sluiten. De Belgische asielinstantie kan onder geen enkel beding voldoen aan de 

wil van betrokkene om zijn asielaanvraag in België te behandelen. Op de vraag of hij redenen heeft met 

betrekking tot omstandigheden van opvang en van behandeling die een verzet tegen overdracht naar 

Roemenië zouden rechtvaardigen verklaart betrokkene dat het niet de bedoeling was om een 

asielaanvraag in Roemenië in te dienen, hij wilde Roemenië alleen passeren. Hij verklaart dat hij in 

Roemenië werd opgepakt en gearresteerd werd door de politie en dat de politie erop aandrong om een 

asielaanvraag in te dienen. Betrokkene verklaart dat er in de opvangcentra in Roemenië een tekort is 

aan voedsel en dat er vooroordelen zijn tegen asielzoekers die van Azië komen behalve dan tegen de 

Afghanen. Hij verklaart dat de algemene situatie in Roemenië slecht is en dat er geen veiligheid is. Hij 

verklaart dat hij 25 euro per maand kreeg waar hij zijn eigen bestaansmiddelen moest mee kopen zoals 

drinken en eten. Betrokkene kan niet aannemelijk maken dat de Roemeense autoriteiten de richtlijn 

2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van 

asielzoekers in de lidstaten niet zou respecteren. Er zijn geen aanwijzingen dat Roemenië de 

verplichtingen die daaruit voortvloeien niet zou naleven. In de “guide for asylum seekers, Dublin II, 

regulations & asylum in Romania”, worden volgende sociale rechten voor een asielzoeker gesteld : 

betrokkene recht heeft op opvang, betrokkene heeft recht op financiële hulp, betrokkene heeft recht op 

medische hulp en betrokkene heeft recht op arbeid onder voorbehoud http://www.dublin-project.eu. 

Betreffende de verklaring van de betrokkene dat er in Roemenië vooroordelen zijn tegen asielzoekers 

die van Azië komen - behalve tegen de Afghanen - merken we op dat de betrokkene deze verklaring 

niet nader duidt en niet specificeert waaruit deze volgens hem vooroordelen tegen asielzoekers 

berusten. Bij gebrek aan concrete, op de persoonlijke situatie van de betrokkene betrokken elementen is 

het dan ook niet mogelijk de gegrondheid van deze verklaring te beoordelen. Met betrekking tot de 

verklaringen van betrokkene dat hij zich niet veilig voelt in Roemenië dient te worden opgemerkt dat 

betrokkene deze verklaringen niet aannemelijk maakt. Betrokkene brengt geen concrete elementen 

en/of bewijzen aan van deze verklaarde onveiligheid hetgeen gezien de verklaring dat hij zich niet veilig 

voelt in Roemenië op zijn minst merkwaardig is. Verder merken we op dat indien betrokkene zich niet 

veilig zou voelen in Roemenië hij een beroep dient te doen op de bevoegde Roemeense autoriteiten om 

dit aan te kaarten en om eventueel hulp en/of bescherming te vragen aan de bevoegde autoriteiten. 

Betrokkene maakt niet aannemelijk dat de Roemeense autoriteiten hem niet zouden hebben willen of 

hebben kunnen beschermen of helpen indien hij er een beroep op zou hebben gedaan. Er is geen 

enkele aanleiding om aan te nemen dat de Roemeense 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 2004/83/EG en 2005/85/EG, niet zouden 

respecteren. Roemenië kent, net als België, de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming toe aan 

personen, die voldoen aan de in de regelgeving voorziene voorwaarden. Roemenië kent onafhankelijke 

beroepsinstanties voor beslissingen inzake afgewezen asielaanvragen en beslissingen van detentie en 

verwijdering. Indien nodig kunnen voorlopige maatregelen worden gevraagd met toepassing van artikel 

39 van het procedurereglement van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 

Betrokkene verklaart geen familie te hebben in België of elders in Europa. Een behandeling van de 

asielaanvraag op basis van art. 7 of art. 15 van de Verordening is derhalve niet aan de orde. Gevraagd 

naar zijn gezondheidstoestand stelde de betrokkene geen gezondheidsproblemen te hebben. Er is dan 

ook geen enkele aanleiding om te stellen dat een overdracht aan Roemenië in strijd zou zijn met artikel 

3 van het EVRM. 

Gelet op al deze elementen, is er derhalve geen concrete basis om de asielaanvraag van betrokkene in 

België te behandelen op grond van art. 3§2 of art. 15 van Verordening (EG) Nr. 343. Bijgevolg is België 

niet verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag die aan de Roemeense autoriteiten 

toekomt, met de toepassing van art. 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 art. 16.1.e van 

de Verordening van de Raad (EG) nr. 343/2003 van 18 februari 2003 en moet betrokkene het 

grondgebied van het Rijk verlaten. Hij zal overgedragen worden aan de bevoegde Roemeense 

autoriteiten. (2)” 
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1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 26 februari 2013 wederom een beslissing tot 

vasthouding in een welbepaalde plaats. Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. Dit 

vormt de tweede bestreden beslissing. 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering 

 

2.1. De tweede bestreden beslissing (zie punt 1.6) houdt een maatregel van vrijheidsberoving in zoals 

bedoeld in artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 29, tweede lid, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een 

verzoekschrift neer te leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in 

het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen.” 

 

2.2. Voor zover verzoeker zich met onderhavige vordering richt tegen de beslissing tot vasthouding in 

een welbepaalde plaats, dient te worden opgemerkt dat op grond van bovenvermelde bepaling enkel 

een beroep bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats openstaat. De 

Raad is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht. 

 

De vordering is niet ontvankelijk voor zover ze gericht is tegen de tweede bestreden beslissing. 

 

 

3. Het van rechtswege schorsend effect van het indienen van de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. Opdat dit beroep zou voldoen aan de eisen van artikel 13 van het van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (EVRM), moet het om daadwerkelijk te zijn, 

beschikbaar zijn in rechte en in feite, in het bijzonder in die zin dat het instellen ervan niet op 

ongerechtvaardigde wijze belemmerd mag worden door handelingen of nalatigheden van de overheid 

van de verwerende Staat (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 290; EHRM 8 juli 

1999, Cakici/Turkije, § 112). Artikel 13 van het EVRM vereist een intern beroep waardoor de inhoud van 

de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al beschikken 

de staten over een zekere beoordelingsmarge wat de manier betreft waarop ze de verplichtingen 

nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/Turkije, § 48; EHRM 

21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291), waarbij er bijzondere aandacht dient te worden 

besteed aan de snelheid van het beroep zelf, want het is niet uitgesloten dat de buitensporige duur van 

een beroep het ontoereikend maakt (EHRM 31 juli 2003, Doran/Ierland, § 57; EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, § 292). 

Tot slot, in de hypothese dat een verdedigbare grief wordt aangevoerd afgeleid uit artikel 3 van het 

EVRM, rekening houdend met het belang dat het EHRM aan dit artikel hecht en met de in dat geval 

door eventuele foltering of slechte behandeling toegebrachte onherstelbare schade, vereist de 

daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van het EVRM een nauwgezette controle door 

een nationale overheid (EHRM 12 april 2005, Chamaïev en cons./Georgië en Rusland, § 448), een 

onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke grief op grond waarvan redenen bestaan 

om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen artikel 3 van het EVRM (EHRM 11 juli 

2000, Jabari/ Turkije, § 50) alsook een bijzondere spoed (EHRM 3 juni 2004, Bati en cons./Turkije, § 

136). Tevens vereist de daadwerkelijkheid van een beroep in dit geval dat de verzoekende partij over 

een van rechtswege schorsend beroep beschikt (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§ 293; EHRM 5 februari 2002, Conka/België, §§ 81-83; EHRM 26 april 2007, Gebremedhin 

(Gaberamadhien)/Frankrijk, § 66). 

 

3.2. De gemeenrechtelijke regelgeving maakt betreffende het van rechtswege schorsend effect van het 

inleiden van een vordering, geen onderscheid naargelang de aard van de aangevoerde grief. Het past 

aldus te onderzoeken of deze regeling voorziet in een van rechtswege schorsend beroep.  

 

3.3. De gemeenrechtelijke regeling is vervat in de hierna opgesomde bepalingen: 
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1° in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingen wet), dat 

luidt als volgt: 

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

tenuitvoerlegging imminent is, en heeft hij nog geen vordering tot schorsing ingeleid, dan kan hij de 

schorsing van deze beslissing vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Heeft de vreemdeling met 

toepassing van deze bepaling binnen de vijf dagen, zonder dat dit meer dan drie werkdagen mag 

bedragen, na de betekening van de beslissing een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

ingeleid, dan wordt deze afgedaan binnen de achtenveertig uren na de ontvangst door de Raad van de 

vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Komt de 

geadieerde kamervoorzitter of rechter in vreemdelingenbetwistingen niet binnen deze termijn tot een 

uitspraak, dan moet hij daarvan de eerste voorzitter of voorzitter op de hoogte brengen. Deze neemt de 

nodige maatregelen opdat er ten laatste binnen de 72 uur na de ontvangst van het verzoekschrift een  

uitspraak wordt gewezen. Inzonderheid kan hij daartoe de zaak evoceren en er zelf uitspraak over doen. 

Indien de schorsing niet werd toegestaan, dan wordt de dwanguitvoering van de maatregel opnieuw 

mogelijk.” 

2° in artikel 39/83 van de vreemdelingenwet dat luidt als volgt: 

“Behalve mits toestemming van de betrokkene, zal ten aanzien van een vreemdeling die het voorwerp 

uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, slechts tot een gedwongen uitvoering van 

deze maatregel worden overgegaan ten vroegste vijf dagen, zonder dat dit minder dan drie werkdagen 

mag bedragen, na kennisgeving van de maatregel.” 

3° in artikel 39/85, eerste en derde lid van de vreemdelingenwet dat luidt als volgt: 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel en wordt de 

tenuitvoerlegging ervan imminent, dan kan de vreemdeling die reeds een vordering tot schorsing heeft 

ingediend en voor zover de Raad zich nog niet over de vordering tot schorsing heeft uitgesproken, bij 

wege van voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84 verzoeken dat de Raad zijn 

schorsingsverzoek zo snel mogelijk behandelt. (…) 

Vanaf de ontvangst van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen kan niet tot 

dwanguitvoering van de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel worden overgegaan tot op het 

ogenblik dat de Raad uitspraak heeft gedaan over de vordering, dan wel indien hij de vordering heeft 

verworpen. Indien de schorsing niet werd toegestaan, wordt de dwanguitvoering van de maatregel 

opnieuw mogelijk.” 

 

3.4. Artikel 39/83 van de vreemdelingenwet houdt in dat de verzoekende partij, na de kennisneming van 

een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, van rechtswege beschikt over een schorsende termijn van 

vijf dagen zonder dat die minder dan drie werkdagen mag bedragen. Deze houdt in dat de verzoekende 

partij, behalve mits haar toestemming, niet het voorwerp kan uitmaken van een gedwongen 

tenuitvoerlegging. Na het verstrijken van deze termijn en indien de verzoekende partij binnen die termijn 

geen beroep tot schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid heeft ingediend, houdt dit van rechtswege schorsend effect op en is de beslissing 

opnieuw uitvoerbaar. Heeft de verzoekende partij binnen die schorsende termijn een beroep tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend, 

dan volgt uit de samenlezing van de hiervoor aangehaalde artikelen 39/83 en 39/82, § 4, tweede lid van 

de vreemdelingenwet dat dit beroep van rechtswege schorsend is en dit tot op het ogenblik van de 

uitspraak van de Raad. In dit geval is de Raad er wettelijk toe gehouden om met toepassing van artikel 

39/82, § 4, tweede lid, tweede zin van de Vreemdelingenwet, de zaak af te doen binnen de in de 

Vreemdelingenwet gestelde termijnen, waarbij deze organisatiegebonden termijnen zijn waarvan de 

overschrijding geen gevolgen heeft op het van rechtswege schorsend effect. 

 

3.5. In casu werd het beroep ingesteld binnen de door artikel 39/83 van de vreemdelingenwet voorziene 

termijn van vijf dagen waardoor de gedwongen tenuitvoerlegging, die blijkens het faxbericht van het 

terzake bevoegde bureau van de Dienst Vreemdelingenzaken voor 6 maart 2013 werd voorzien, 

minstens van rechtswege geschorst tot op het ogenblik van de uitspraak van onderhavig arrest.  

 

 

4.  Over de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 
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4.1. Artikel 43, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (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.  

 

4.2. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde 

lid van de vreemdelingenwet, is erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 

vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

Zoals vermeld onder punt 3.1., bepaalt artikel 43, § 1 van het PR RvV dat, indien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die 

deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer 

ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een 

administratieve rechtshandeling waarin de vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het 

normaal verloop van de rechtspleging voor de Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van 

verdediging van de verwerende partij tot een strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst 

dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze 

klaarblijkelijk, en op het eerste gezicht onbetwistbaar, moet zijn. 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

4.2.1. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoeker minstens sedert 26 februari 

2013 van zijn vrijheid werd beroofd. Het lijkt aannemelijk dat de behandeling van een eventuele 

vordering tot schorsing en nietigverklaring te laat zou komen waardoor het rechtsmiddel zijn effectiviteit 

dreigt te verliezen. De verwerende partij betwist overigens in haar nota met opmerkingen het dringend 

karakter van de vordering niet. 

 

4.2.2. Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is bijgevolg voldaan. 

 

4.3. 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). 

 

4.3.1. 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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4.3.2. Teneinde 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 die 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. 

 

4.3.3. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht, de materiële 

motiveringsplicht en van artikel 3 van het EVRM. Verzoeker zet in zijn middel inter alia het volgende 

uiteen: 

 

“(…) 

Op datum van 18/01/2012 heeft verzoeker reeds een beslissing tot weigering tot verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten gekregen (zie stuk 3). Verweerster oordeelde toen : 

"(…)" 

Echter, uit de verklaringen van verzoekster aan de Dienst Vreemdelingenzaken was gebleken dat 

Roemenië niet geacht mocht worden te voldoen aan alle internationale en Europese rechtsnormen, 

zeker niet aan art. 3 EVRM 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekster het volgende heeft verklaard aan verweerster; 

"Betrokkene verklaart dat er in de opvangcentra in Roemenië een tekort is aan voedsel en dat er 

vooroordelen zijn tegen asielzoekers die van Azië komen behalve dan tegen Afghanen. Hij verklaart 

tiet de algemene situatie in Roemenië slecht is en dat er geen veiligheid is. Hij verklaart dat hij 25 euro 

per maand kreeg waar hij zijn eigen bestaansmiddelen moest mee kopen zoals drinken en eten," 

- Echter, deze situatie is een manifeste schending van art. 3 EVRM, omdat voedsel en drank uiteraard 

elementaire basiselementen zijn. 

.Bovendien werden deze verklaringen van verzoekster bevestigd door diverse officiële rapporten: 

Zie VN, "Cornpilation prepared hy the Office qf the High Commissioner for Human Rights in accordance 

with paragraph 5 of the annex to Human eights Council resolution 16/21", februari 2013, nr. 71, vrije 

vertaling: "Het werd gerapporteerd dat de materiële hulpverlening door RIO in de opvangcentra 

ontoereikend was om aan de basisbehoeften van de asielzoekers te voldoen." 

Zie ACCORD, Anfragebeantwortung zo Rumänien.. Lage von Asylwerberinnen", 20 juni 2012, 

voorlaatste paragraaf, vrije vertaling: "Toegang tol basisdiensten: Het UNHCR drukte ook haar vrees 'uit 

over de ontoereikende maandelijkse toelage equivalent aan ongeveer $30, die werd toegekend aan 

asielzoekers," 

Zie UNHCR, "Beingg a refugee", 2010, p. 49, 2° kolom eerste en tweede paragraaf, vrije vertaling "Ze 

deelden mee dat de financiële bijdrage en het kindergeld in Roemenië zelfs niet voldoende was om 

melk en luiers te kopen voor de kinderen. Sommigen weigerden de financiële toelage door de overheid 

omdat het te laag was." (zie stuk 4). 
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Op datum van 29 januari 2013 heeft verzoekster dan ook een verzoekschrift UDN ingediend tegen deze 

beslissing. 

Per arrest van 4 februari 2013 (rolnummer 118215/11) werd dit verzoekschrift gegrond verklaard : 

Het arrest is als volgt gemotiveerd:  

"(…)" 

Aldus oordeelde de Raad dat verweerster een onderzoek in concreto had moeten voeren naar de 

toegang van verzoeker naar voedsel en drinken in Roemenië. 

Op datum van 26/02/2013 heeft verzoeker een nieuwe beslissing tot weigering tot verblijf met bevel om 

liet grondgebied te verlaten ontvangen (zie stuk 2). 

Deze beslissing is identiek aan de eerste beslissing van 18/01.2013, maar bevat enkel de volgende 

bijkomende zin:  

"in de "guide for asylum seekers, Dublin II regulations & asylurn in Romania.' worden volgende sociale 

rechten voor een asielzoeker gesteld: betrokkene recht heeft op opvang, betrokkene recht .heeft op 

financiële, hulp,' betrokkene recht heeft op medische hulp, en betrokkene recht heeft arbeid onder 

voorbehoud http//www.dublin-projecteu." 

Met één zin en één.rapport meent, verweerster te hebben beantwoord aan de vraag van de Raad tot. 

Diepgaand onderzoek van de individuele situatie van verzoekster. 

• 

Opnieuw ligt een schending voor van de materiële motiveringsplicht, art, 3 EVRM en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

1. Verzoekster heeft de website, http://www.dublin-projecteu, overlopen, maar mocht het door 

verweerster geciteerde rapport niet terugvinden. 

2. Verzoekster heeft op de desbetreffende website enkel twee rapporten over Roemenië 

teruggevonden, die helemaal niet beantwoorden aan datgene wat de verwerende partij beweert: 

Dublin II Regulation, National Report, European Network for technical cooperation on the application of 

the Dublin II Regulation: Romania, p. 61 (zie stuk 4): 

Vrij vertaald: "De algemene conclusie mbt de opvang voor asielzoekers in Roemenië, volgens UNHCR 

en EU standaarden is dat in het algemeen de opvangcriteria worden gerespecteerd Er zijn echter veel 

ernstiger problemen mbt voedsel, ontoereikende uitkeringen en het tekort aan additionele verzorging 

voor hulpbehoevenden (zwanger vrouwen, vrouwen die net zijn bevallen, pasgeborenen, ouderen, enz). 

Ten gevolge van de achteruitgang van de economische situatie in Roemenië, is de materiële 

ondersteuning die wordt verstrekt door GLL in haar opvangcentra onveranderd gebleven sinds de 

inwerkingtreding van de asielwet (30 USD/Maand). Dit bedrag is ontoereikend om de basisbehoeften te 

dekken van de asielzoekers, die geen andere hulp krijgen van NGO's of derden. Hoewel GLL zich 

bewust is van deze situatie en van plan is de Asielwet te herzien om de materiële steun of de 

voedselbedeling te verbeteren, is de situatie zeer nadelig voor veel mensen die op zoek zijn naar 

internationale bescherming„." 

1IUMA Network, Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented 

migrants in Cyprus, Malta Poland and Romania, p. 165 (zie stuk 4): 

Vrij vertaald: "Asielzoekers zijn gerechtigd op sociale uitkeringen. Het bedrag van deze uitkeringen is 

sinds 2004 steeds gelijk gebleven: maximum 108 lef per persoon per maand, i.e. ongeveer 25 euro, en 

is dus extreem moeilijk om van te leven, zeker voor mensen buiten een opvangcentrum" 

Verzoekster kon zich bijgevolg niet baseren op de website http://wimdtthiin-projeasid om te 

besluiten dat er zich geen problemen zouden stellen in Roemenië mbt de beschikbaarheid van voedsel 

/.111 drank. Bovendien heeft verweerster nog steeds geen onderzoek verricht naar de individuele 

situatie van verzoekster vooraleer deze terug te leiden naar Roemenië: 

Zij beperkt zich tot de algemene stelling dat "betrokkene recht heeft op opvang, betrokkene recht heeft 

op financiële hulp.. betrokkene recht heeft op medische hulp en betrokkene recht heeft arbeid onder 

voorbehoud http://www.dublin-project.eu" terwijl in werkelijkheid deze rechten niet onvoorwaardelijk 

werden toegekend: 

Dat verzoeker recht heeft op opvang in een centrum, werd nooit betwist. Echter, een Roemeens 

opvangcentrum biedt geen eten en drinken aan zoals in België hot geval is. Dit moet door de 

.,asielzoekers zelf warden betaald. Dat betrokkene recht heeft op financiële hulp wordt evenmin betwist. 

Echter dit bedrag h; dermate laag (25 EUR/maand) dat het niet toelaat om eten en drinken te kopen Dat 

verzoeker recht heeft op medische hulp, is niet aan de orde omdat hij niet ziek is, zoals verweerster zelf 

erkent in de bestreden beslissing. Dat verzoeker recht heeft op arbeid onder voorbehoud is evenmin 

aan de orde nu hij niet voldoet aan de voorwaarden om te mogen werken: 
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HUMA Network, Access to healthcare and living conditions of asylurn seekers and undocumented 

imigrants in Cyprus, Malta Poland and Romania, p. 163: "28% van de asielzoekers werkte en voor velen 

van hen was hun salaris hun enige bron van inkomsten. Op grond van de wei, zijn asielzoekers 

gerechtigd om te werken vanaf één jaar na hun asielaanvraag " Welnu, verzoeker heeft geen 

asielaanvraag meer lenigende in Roernenië. Hij zal dus niet meer beantwoorden aan de wettelijke 

vereiste om te mogen werken (verblijf va één jaar na indienen van asielaanvraag.). Evenmin heeft hij in 

hot verleden mogen werken. 

Verweerster heeft bijgevolg nagelaten om het ene rapport waarnaar zij verwijst, te toetsen aan de 

individuele situatie van verzoeker, zoals de Raad had opgelegd (wat is de omvang van de financiële 

uitkering, vanaf wanneer mag er worden gewerkt, enz.). 

(…)” 

 

4.3.3.1. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren 

over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 

2002, nr. 107.624). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een 

behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag 

nemen (RvS 23 februari 2004, nr. 128.424). De Raad treedt wat dit betreft niet op als rechter in hoger 

beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in 

redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen 

gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. (RvS 23 april 2003, nr. 118.534) 

 

4.3.3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht evenmin bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

4.3.3.3. Artikel 3 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen". 

 

4.3.3.4. In ’s Raads arrest van 4 februari 2013 waarbij de tenuitvoerlegging van een eerdere 

gelijkaardige beslissing in hoofde van verzoeker werd geschorst bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

(RvV, 4 februari 2013, nr. 96 587), werd gewezen op de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot 

voormeld artikel 3 van het EVRM en werd benadrukt dat er een verplichting rust op de verwerende partij 

om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico op 

een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM, 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§293 en 388). 

 

4.3.3.5. Thans stipt de Raad aan dat het EHRM recent verder heeft verduidelijkt dat er een mogelijke 

schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde is indien een andere staat, die tevens partij is bij het 

EVRM en die op grond van eigen nationale en Unierechtelijke regelgeving aan bepaalde positieve 

verplichtingen inzake opvang van asielzoekers is onderworpen, deze aangegane verbintenissen niet 

nakomt (EHRM, S.H.H./Verenigd Koninkrijk, 29 januari 2013, §90). Indien er in dergelijk geval 

betrouwbare bronnen bestaan die melding maken van overheidspraktijken die kennelijk strijdig zijn met 

de principes van het EVRM, volstaat een loutere verwijzing naar de bestaande regelgeving niet om 

afdoende bescherming te bieden tegen het risico op een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling (EHRM, 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §353). 

 

4.3.3.6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker ter gelegenheid van het zogenaamde Dublin-

interview van 7 november 2012 het volgende verklaarde: 

 

“(…) In de opvangcentra in Roemenië is er een tekort aan voedsel. (…) De algemene situatie in 

Roemenië is slecht. Er is geen veiligheid in Roemenië. Men geeft je 25 euro per maand waar ik mijn 

eigen bestaansmiddelen mee moet kopen zoals drinken en eten.” 
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4.3.3.7. In zijn middel herhaalt verzoeker in wezen zijn betoog uit zijn eerdere schorsingsberoep van 29 

januari 2013, waarbij hij wederom verwijst naar dezelfde rapporten die hij zowel als bijlage bij zijn 

toenmalige als bij zijn huidige verzoekschrift voegt (Verzoekschrift, bijlage 4). Vooraf merkt de Raad op 

dat het door verzoeker geciteerde document van UNHCR “Being a refugee” de situatie van in Roemenië 

hervestigde erkende vluchtelingen uit Myanmar betreft, en dus onmogelijk op de persoonlijke situatie 

van verzoeker kan worden betrokken omdat hij een asielzoeker van Pakistaanse origine is. De overige 

documenten bevatten daarentegen wel pertinente gegevens. Zo werd een rapport van het “European 

network for technical cooperation on the application of the Dublin II Regulation” aangehaald, dat nota 

bene afkomstig is van dezelfde website in de thans bestreden beslissing door de verwerende partij 

wordt vermeld. In dit rapport wordt weliswaar enerzijds gesteld dat de voorwaarden inzake opvang van 

asielzoekers over het algemeen worden nageleefd in Roemenië, maar wordt anderzijds gewezen op het 

feit dat de financiële bijstand aan asielzoekers onvoldoende is om basisnoden te lenigen, op het feit dat 

er voor hen voedselhulp nodig is en op het feit dat de hulpverlening voor hen weinig toegankelijk is. 

Deze specifieke problemen worden bevestigd in een document dat werd opgemaakt door de Hoge 

Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties van 9 november 2012 waarin de 

bezorgdheid van het UNHCR over de situatie van asielzoekers in Roemenië in de verf wordt gezet. 

Vervolgens citeerde verzoeker een Oostenrijks document dat het “Country Report on Human Rights 

Practices” van 2011, afkomstig is van het US Department of State bevat (ACCORD, 

“Anfragebeantwortung zu Rumänien: Lage von Asylwerberinnen”, 20 juni 2012), waarin eveneens de 

bezorgdheid van UNHCR wordt weergegeven over de ontoereikende maandelijkse uitkering ten belope 

van ongeveer 30 USD die aan asielzoekers wordt verstrekt. De vaststelling dat het bijzonder moeilijk is 

om te overleven met deze uitkering, werd tenslotte ondersteund door een rapport van “Health for 

Undocumented Migrants and Asylum seekers Network”. Al deze informatie lijkt erop te wijzen dat 

asielzoekers in Roemenië in een weinig benijdenswaardige positie terechtkomen.  

 

4.3.3.8. De Raad stelt vast dat alle bovenstaande gegevens, die trouwens werden besproken in het 

schorsingsarrest van 4 februari 2013 en in het administratief dossier zijn opgenomen, bekend waren aan 

de gemachtigde van de staatssecretaris, zodat hij er bij het nemen van zijn beslissing van 26 februari 

2013 rekening mee diende te houden.  

 

4.3.3.9. In de thans bestreden beslissing werd, in vergelijking met de eerdere beslissing van 18 januari 

2013 met betrekking tot de concrete situatie van asielzoekers in Roemenië in het licht van artikel 3 van 

het EVRM, enkel het volgende gesteld: 

 

“(…) 

Betrokkene kan niet aannemelijk maken dat de Roemeense autoriteiten de richtlijn 2003/9/EG van de 

Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de 

lidstaten niet zou respecteren. Er zijn geen aanwijzingen dat Roemenië de verplichtingen die daaruit 

voortvloeien niet zou naleven. In de “guide for asylum seekers, Dublin II, regulations & asylum in 

Romania”, worden volgende sociale rechten voor een asielzoeker gesteld : betrokkene recht heeft op 

opvang, betrokkene heeft recht op financiële hulp, betrokkene heeft recht op medische hulp en 

betrokkene heeft recht op arbeid onder voorbehoud http://www.dublin-project.eu. 

(…) 

Er is dan ook geen enkele aanleiding om te stellen dat een overdracht aan Roemenië in strijd zou zijn 

met artikel 3 van het EVRM. 

(…) 

 

4.3.3.10. Er dient in de eerste plaats te worden benadrukt dat de verwerende partij de betrouwbaarheid 

van de bronnen die door verzoeker werden aangebracht, nergens in twijfel trekt. In zoverre de 

verwerende partij in haar nota met opmerkingen onder verwijzing naar een concreet arrest van de Raad 

(RvV 3 februari 2012, nr. 74 623) oppert dat persberichten of algemene rapporten op zich niet volstaan 

om een schending van artikel 3 van het EVRM aan te tonen, stipt de Raad aan dat in onderhavig geval 

de algemene rapporten ondersteund worden door de individuele verklaringen van verzoeker. Bovendien 

merkt de Raad op dat de verwerende partij uitgaat van een minstens onvolledige lezing van het door 

haar geciteerde arrest omdat het een geval betrof waarbij de transfer van de asielzoeker naar Italië op 

grond van de Dublin-II-verordening werd geschorst omdat niet voldoende was ingegaan op de concrete 

situatie van asielzoekers in Italië ingevolge de gebeurtenissen in Noord-Afrika. De elementen die aan de 
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grondslag lagen van het aangehaalde schorsingsarrest stemmen dus mutatis mutandis overeen met 

deze van onderhavig geval.  

 

4.3.3.11. Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat betrokkene niet aannemelijk kan maken dat 

de Roemeense autoriteiten de richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van 

minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten (Opvangrichtlijn) niet zouden 

respecteren, merkt de Raad op dat de bestreden beslissing voorbijgaat aan de combinatie van de 

persoonlijke verklaringen van verzoeker ter gelegenheid van diens zogenaamde Dublin-interview en de 

objectieve informatie die hij heeft aangebracht. Verzoeker had immers verklaard dat er een tekort is aan 

voedsel in de opvangcentra in Roemenië en dat hij slechts 25 euro per maand kreeg, hetgeen blijkens 

de neergelegde informatie onvoldoende is om de basisnoden te lenigen. De door verzoeker geschetste 

situatie staat bijgevolg minstens op gespannen voet met artikel 13.2 van de Opvangrichtlijn waarin wordt 

bepaald dat de lidstaten zorgen voor materiële opvangvoorzieningen voor asielzoekers met het oog op 

een levensstandaard die voldoende is om hun gezondheid te verzekeren en bestaansmiddelen te 

waarborgen. De Raad stelt vast dat de gemachtigde van de staatssecretaris op grond van deze feitelijke 

gegevens onmogelijk in redelijkheid tot volgend besluit komen: “Er zijn geen aanwijzingen dat Roemenië 

de verplichtingen die daaruit voortvloeien niet zou naleven”.   

 

4.3.3.12. Zoals hierboven aangegeven (zie punt 4.3.3.5), dient uit de rechtspraak van het EHRM te 

worden besloten dat een loutere verwijzing naar de bestaande regelgeving in de Europese Lidstaat of 

het intracommunautair vertrouwensbeginsel niet volstaat om een risico gestoeld op artikel 3 van het 

EVRM uit te sluiten. De Raad merkt op dat de verwerende partij haar beoordeling van de naleving door 

de Roemeense autoriteiten van hun verdragsrechtelijke verplichtingen steunt op een informatiebrochure 

(cf. infra) over de Dublin-II-verordening die ter beschikking wordt gesteld aan asielzoekers in Roemenië 

en waarin onder andere hun rechten worden opgesomd. Het overnemen van een opsomming uit een 

informatiebrochure kan bezwaarlijk als een deugdelijk onderzoek worden aanzien. Bovendien wordt in 

deze brochure het bedrag van de uitkering dat door verzoeker werd vernoemd, bevestigd, waardoor 

deze informatie, gelet op wat hierboven werd gesteld over de ontoereikendheid van dit bedrag, het 

standpunt van de verzoekende partij verder bevestigt. De verwerende partij heeft in elk geval door 

middel van de brochure geenszins concreet aangetoond dat de feitelijke omstandigheden waarin 

asielzoekers in Roemenië op heden worden opgevangen, aan alle internationaalrechtelijke vereisten 

dienaangaande voldoen  

(http://www.dublin-project.eu/dublin/content/download/357/2699/version/3/file/ROUMANIE-GB-2.pdf). 

 

4.3.3.13. Bovendien werd in het reeds vermelde schorsingsarrest van 4 februari 2013 uitdrukkelijk het 

volgende gesteld: “(…) De(ze) rapporten werden op het eerste gezicht (…) niet aan de verweerder ter 

beoordeling voorgelegd, zodat hij er ook geen rekening mee kon houden. Dit neemt echter niet weg dat 

de verzoeker in casu duidelijke verklaringen aflegde over de door hem persoonlijk beleefde 

opvangomstandigheden in Roemenië, verklaringen waaraan de verweerder dan ook niet zonder verder 

onderzoek noch nadere motivering kon voorbijgaan.” Aangezien de bewuste rapporten thans wel 

integraal deel uitmaken van het administratief dossier, werd de onderzoeksplicht in hoofde van de 

gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van onderhavige bestreden beslissing nog in 

aanzienlijke mate verscherpt. Door zich te beperken tot de betwistbare stelling dat verzoeker niet zou 

hebben aangetoond dat de Opvangrichtlijn in Roemenië niet zou worden gerespecteerd en tot een 

verwijzing naar een infobrochure voor asielzoekers die geenszins de concrete dagelijkse realiteit in de 

asielcentra in Roemenië weergeeft, heeft de verwerende partij het gewijsde van dit schorsingsarrest met 

voeten getreden. Uit niets blijkt immers dat de gemachtigde van de staatssecretaris bij zijn nieuwe 

beslissing een onderzoek heeft gevoerd naar de concrete feitelijke opvangomstandigheden in 

Roemenië. 

 

4.3.3.14. De Raad stelt vast dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen tracht om de door 

verzoeker aangereikte informatie alsnog te counteren door te beweren dat de informatie die verzoeker 

heeft aangereikt slechts een algemene vrees uitdrukt dat de toelage aan asielzoekers ontoereikend is, 

dat de informatie niet op hem zou kunnen worden betrokken omdat hij op geen enkel ogenblik heeft 

aangegeven buiten een opvangcentrum te hebben geleefd, dat hij evenmin heeft aangetoond dat hij 

geen materiële steun zou krijgen in het opvangcentrum, dat hij niet zou hebben aangehaald tot een 

kwetsbare groep te behoren en dat hij niet wist of zijn asielaanvraag in Roemenië was afgesloten. De 

Raad stelt vast dat geen enkele van deze overwegingen in de bestreden beslissing kan worden 

http://www.dublin-project.eu/dublin/content/download/357/2699/version/3/file/ROUMANIE-GB-2.pdf
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teruggevonden waardoor de verwerende partij zich in haar repliek bezondigt aan een post factum 

motivering die de onzorgvuldigheid in de feitenvinding en het gebrek aan concrete motieven in de 

bestreden beslissing niet kan herstellen en deze des te meer voor het voetlicht plaatst. 

 

4.3.3.15. Daargelaten de vraag of op grond van wat voorafgaat mag worden besloten dat de situatie van 

asielzoekers in Roemenië kan worden gelijkgesteld met een onmenselijke of vernederende behandeling 

of bestraffing zoals bedoeld in artikel 3 van het EVRM, dringt zich de vaststelling op dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris zich bij het nemen van de bestreden beslissing niet op afdoende wijze heeft 

geïnformeerd over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen 

waardoor hij niet zorgvuldig is te werk gegaan. Aangezien niet enerzijds tot de conclusie gekomen 

worden dat een beslissing op deugdelijke materiële motieven steunt en anderzijds dat de overheid 

onzorgvuldig heeft gehandeld (RvS, 22 november 2012, nr. 221 475), werden zowel het 

zorgvuldigheidsbeginsel als de materiële motiveringsplicht geschonden. 

 

Het enig middel is prima facie in de aangegeven mate gegrond en bijgevolg ernstig. Er dient dus niet te 

worden ingegaan op het betoog van verzoeker met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Frankrijk 

in het kader van de Dublin-II-verordening. 

 

Er werd een ernstig middel aangevoerd. 

 

4.4.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. De verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen 

op de ernst van het nadeel dat zij ondergaat of kan ondergaan, wat 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. 

 

4.4.1. 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. 

 

4.4.2. Aangaande het moeilijk te herstellen ernstig nadeel voert verzoeker in zijn verzoekschrift het 

volgende aan:  

 

“De uitvoering van de beslissing zal leiden tot een moeilijk te herstellen nadeel. Het is evident dat 

verzoeker een ernstig nadeel zal lijden in Roemenië omdat hij daar onvoldoende middelen zal hebben 

om eten en drinken te kopen. Eten en drinken zijn basisbehoeften voor elke mens, die niet kunnen 

worden uitgeschakeld. Verder verwijst verzoekster naar de uiteenzetting onder punt B, met name het feit 

dat een terugleiding naar Roemenië zal leiden tot een schending van art. 3 EVRM.” 

 

4.4.3. In haar nota met opmerkingen beperkt de verwerende partij zich met betrekking tot het 

aangevoerde nadeel tot een verwijzing naar de bespreking van het middel en de loutere affirmatie dat 
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de opvangsituatie in Roemenië niet van die aard is dat de grondrechten van verzoeker zouden worden 

geschaad.  

 

4.4.4. Zoals hierboven reeds gesteld, kan uit de loutere vaststelling dat verzoeker op basis van met een 

uitkering in Roemenië  niet in staat is om voldoende eten en drinken te kopen, niet worden besloten dat 

er zwaarwegende gronden zouden bestaan om aan te nemen dat verzoeker bij een transfer naar 

Roemenië een reëel risico loopt op een behandeling die strijdig is met artikel 3 van het EVRM. De 

gegevens van het dossier laten echter evenmin toe om de ongestaafde bewering van de verwerende 

partij dat er in Roemenië geen sprake zou zijn van een schending van grondrechten te bevestigen of te 

ontkrachten. 

 

4.4.5. De Raad merkt echter op dat verzoeker in de bespreking van zijn nadeel verwijst naar zijn middel. 

Het is aannemelijk dat een beslissing van weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te 

verlaten, indien deze behept zou zijn met een onwettigheid en toch ten uitvoer zou worden gelegd, tot 

gevolg kan hebben dat een eventuele verdedigbare grief gestoeld op artikel 3 van het EVRM, niet aan 

een rigoureus onderzoek wordt onderworpen, wat moeilijk verenigbaar is met de vereisten van een 

daadwerkelijk rechtsmiddel zoals gedefinieerd in de rechtspraak van het EHRM. 

 

Gelet op wat hierboven werd gesteld met betrekking tot het zogenaamd ‘evident’ nadeel, merkt de Raad 

op dat in deze stand van het geding, omwille van het fundamenteel en absoluut karakter van het verbod 

op onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, dient te worden aanvaard dat verzoeker 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel heeft aangetoond. 

 

 

Uit wat voorafgaat volgt dat is voldaan aan 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 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

 

5. 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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Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 26 

februari 2013 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, 

wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een maart tweeduizend dertien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. F. BROUCKE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

F. BROUCKE F. TAMBORIJN 

 


