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 nr. 280 796 van 24 november 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS 

Eugène Plaskysquare 92-94/2 

B – 1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 22 november 2022 

via J-box 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 van 16 

november 2022 tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). 

 

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 23 november 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 november 

2022 om 11.00 u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN die loco advocaat C. DESENFANS 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 

 

1.1. Verzoekster kwam op 24 september 2022 toe op het Belgische grondgebied en diende op 27 

september 2022 een verzoek om internationale bescherming in. 
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1.2. Uit de gegevens van de Eurodac-databank blijkt dat verzoeksters vingerafdrukken reeds eerder 

werden geregistreerd in Vydeniai (Litouwen) op 27 augustus 2022 in het kader van een verzoek om 

internationale bescherming. 

 

1.3. Op 30 september 2022 verzocht de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

(hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) de Litouwse autoriteiten om verzoekster op grond van 

artikel 18.1, b) van de Verordening 604/2013/EU 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: Verordening 604/2013/EU) terug te 

nemen.  

 

1.4. De Litouwse autoriteiten antwoordden niet binnen de voorziene termijn en werden middels een 

zogeheten ‘tacit agreement’ verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming.  

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 16 november 2022 een beslissing tot weigering van 

verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26quater). Verzoekster werd hiervan op 17 

november 2022 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 51/5, § 4, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

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

naam: O.(…) H.(…) 

voornaam: U.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Somalië  

die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, het verblijf in het Rijk geweigerd.  

REDEN VAN DE BESLISSING :  

België is niet verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming dat 

aan Litouwen (2) 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 25(2) van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr. 604/2013 van 26 juni 

2013. 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 18(1)b van 

Verordening 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013. De mevrouw O.(…) 

H.(…), U.(…) verder de betrokkene, die staatsburger van Somalië verklaart te zijn, diende op 27.09.2022 

een verzoek om internationale bescherming in. Zij legde daarbij geen originele reis- of 

identiteitsdocumenten voor. Het onderzoek van de vingerafdrukken in het kader van het verzoek van de 

betrokkene leidde tot een treffer in het kader van Eurodac vastgesteld ten gevolge van de vergelijking van 

de vingerafdrukken van de verzoeker met de krachtens artikel 9 van Verordening 603/2013 verzamelde 

vingerafdrukken. Deze toont aan dat de vingerafdrukken van de betrokkene werden genomen vanwege 

het indienen van een verzoek om internationale bescherming in Litouwen op 17.08.2022. De betrokkene 

werd op 29.09.2022 bij de Dienst Vreemdelingenzaken gehoord in het kader van haar verzoek om 

internationale bescherming. Hierbij verklaarde zij ongehuwd te zijn en nog geen kinderen te hebben. 

Verder stelde zij geen familie in België of in een andere EU-lidstaat te hebben. Op basis van het 

voorgaande is een behandeling van het verzoek om internationale bescherming van de betrokkene in 

België op basis van art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 of art. 16 van Verordening 604/2013 bijgevolg niet 

aan de orde. De betrokkene verklaarde Somalië in juli 2021 verlaten te hebben en vertrok naar Kenia 

waar ze een maand verbleef. Vervolgens doorreisde ze via Turkije naar Litouwen waar ze op 17.08.2021 

aankwam. Ze doorreisde begin september 2022 via Polen en Duitsland naar België en arriveerde hier op 

24.09.2022. Op 30.09.2022 werden de Litouwse instanties verzocht de betrokkene terug te nemen. De 

Litouwse instanties hebben ons verzoek niet binnen de door artikel 25(1) van Verordening 604/20130 

gestelde termijn van twee weken beantwoord wat betekent dat ze conform artikel 25(2) op 28.09.2022 

verantwoordelijk werden voor de terugname van de betrokkene. Ze werden op 17.11.2022 hiervan in 

kennis gesteld. In de zaak C-63/15 dd. 07.06.2016 (“Ghezelbash”) stelde het Hof van Justitie van de 

Europese Unie (hierna HvJEU) dat een verzoeker in het kader van een rechtsmiddel kan aanvoeren dat 

een verantwoordelijkheidscriterium van Verordening verkeerd werd toegepast. In de zaak C-155/15 dd. 



 

RvV  X - Pagina 3 

07.06.2016 (“Karim”) stelde het HvJ-EU met verwijzing naar de zaak "Ghezelbash" dat een verzoeker 

middels een rechtsmiddel de verantwoordelijkheid van een lidstaat kan aanvechten. ( 

Artikel 3(2) van Verordening 604/2013 stelt dat indien op basis van de in deze verordening vastgestelde 

criteria geen verantwoordelijke lidstaat kan worden aangewezen, de lidstaat waar het verzoek om 

internationale bescherming het eerst werd ingediend, verantwoordelijk is voor de behandeling ervan. 

Voorafgaand aan haar verzoek in België vroeg de betrokkene internationale bescherming in Litouwen. Zij 

verliet het grondgebied van de lidstaten niet en is niet in bezit van een door een lidstaat afgegeven 

verblijfstitel. Litouwen antwoordde niet op ons verzoek d.d. 30.09.2022 en werd derhalve op basis van 

een in Verordening 604/2013 vastgesteld criterium nl. artikel 25(2) verantwoordelijk voor de behandeling 

van het in België door de betrokkene ingediende verzoek om internationale bescherming. Gelet op het 

voorgaande moet worden besloten dat de verantwoordelijkheid ontegensprekelijk aan Litouwen toekomt. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelde in zijn uitspraak van 21.12.2011 in de gevoegde zaken 

C411/10 en C-493/10 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 verzoek voor internationale bescherming, wat impliceert 

dat de verzoeker van internationale bescherming geen vrije keuze van lidstaat heeft. De loutere 

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

blijven zijn dan ook onvoldoende grond 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 verzoekers van 

internationale bescherming, 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 verzoekers voor internationale bescherming mogen 

overdragen aan de verantwoordelijke lidstaat onder de bepalingen van Verordening 343/2003 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 verzoekers van 

internationale bescherming in die lidstaat aannemelijk maken dat de verzoeker van internationale 

bescherming 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 Litouwen 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. Het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) oordeelde dat een verwijdering door een lidstaat aan 

een andere lidstaat een probleem betreffende artikel 3 van het EVRM kan inhouden indien er 

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat een reëel risico loopt 

te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het EHRM stelde dat de te verwachten gevolgen 

van een verwijdering dienen te worden onderzocht rekening houdende met de algemene situatie in die 

lidstaat en met de omstandigheden die eigen zijn aan de situatie van de over te dragen persoon. 

Hieromtrent wensen we op te merken dat het EHRM tevens oordeelde dat de omstandigheden in het 

kader van de Dublin-Verordening de ontvangende lidstaat een zeker niveau van hardheid moeten kennen 

om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen (Mohammed v. Oostenrijk, nr. 

2283/12, 6 juni 2013). Litouwen is partij is bij het Verdrag van Genève betreffende de status van 

vluchtelingen van 1951, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 1967 en bij het EVRM. Er kan 

derhalve van worden uitgaan dat de Litouwse instanties zich houden aan hun internationale verplichtingen 

die voortvloeien uit het Verdrag van Genève en het EVRM. Litouwen zette de Kwalificatie-, Procedure- en 

Opvangrichtlijnen om in 2015. Het komt aan de betrokkene toe aannemelijk te maken dat in Litouwen 

sprake is van aan het systeem gerelateerde tekortkomingen wat de procedure tot het bekomen van 

internationale bescherming en de opvangvoorzieningen betreft zodoende dat niet langer kan worden 

uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. De betrokkene voert aan dat dat ze enkel haar 

vingerafdrukken in Litouwen heeft gegeven. Hieromtrent benadrukken we dat Verordening 603/2013 van 
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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). De registratie 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 zij werd verplicht of werd gedwongen haar vingerafdrukken te laten 

registreren kan dan ook niet worden beschouwd worden als een niet correcte of onmenselijke behandeling 

door de Litouwse instanties. Verder haalde de betrokkene aan dat zij geen specifieke reden had om naar 

België te komen. Het dient te worden benadrukt dat het loutere feit dat betrokkene zou worden 

teruggestuurd naar een land waar haar economische en sociale mogelijkheden minder gunstig zouden 

zijn dan deze in België op zich niet voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 

4 van het EU-Handvest aannemelijk te maken. Tevens kan artikel 3 van het EVRM niet zo worden 

geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun 

grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de financiële middelen te verstrekken 

om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen. De vaststelling dat de materiële en sociale 

levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel is op zich dus niet voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM aan 

te tonen. We benadrukken dat in de context van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel de criteria 

en mechanismen zijn vastgelegd om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale bescherming, wat impliceert dat een verzoeker geen vrije keuze van 

lidstaat heeft. Het enkele feit dat de betrokkene niet in Litouwen wil zijn, kan niet beschouwd worden als 

een zwaarwegende grond om aan te nemen dat in de ontvangende lidstaat de verzoeker een reëel risico 

loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. Het komt 

de betrokkene hierbij niet toe om zelf te bepalen in welk land haar verzoek om internationale bescherming 

dient te worden behandeld. Verordening 604/2013 omvat de bepalingen ter vaststelling van de 

verantwoordelijke lidstaat en de persoonlijke voorkeur voor een bepaalde lidstaat is geen criterium ter 

vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat. De betrokkene haalde aan dat ze een jaar werd 

vastgehouden in een gevangenis en ze geen asiel heeft aangevraagd in Litouwen. De betrokkene haalde 

aan dat ze sloegen op haar wanneer ze een document met betrekking tot terugkeer weigerde te tekenen. 

Hierdoor werd ze terug naar het centrum gestuurd. Bij opstand werden ze in het centrum geslagen. 

Betreffende de vermeende problemen van de betrokkene met de Litouwse veiligheidspersoneel in het 

centrum, benadrukken we dat de betrokkene zich in geval van problemen inzake haar persoonlijke 

veiligheid kan wenden tot de bevoegde Litouwse instanties. De betrokkene meent geen bescherming te 

hebben gekregen van de Litouwse instanties, maar laat na hier concrete voorbeelden van te geven. 

Bijgevolg blijft deze verklaring slechts een blote bewering. Op grond van de verklaringen van de 

betrokkene en de elementen van het dossier kan ons inziens niet worden besloten dat de Litouwse 

instanties de betrokkene in geval van problemen inzake haar persoonlijke veiligheid niet de nodige 

bijstand en bescherming zouden bieden. Het eten in het opvangcentrum was er niet goed, het was oud 

en niet vers. Het dient te worden benadrukt dat het loutere feit dat betrokkene zou worden teruggestuurd 

naar een land waar haar economische en sociale mogelijkheden minder gunstig zouden zijn dan deze in 

België op zich niet voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-

Handvest aannemelijk te maken. Tevens kan artikel 3 van het EVRM niet zo worden geïnterpreteerd dat 

het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun grondgebied bevindt 

te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de financiële middelen te verstrekken om hen een 

bepaalde levensstandaard te garanderen. De vaststelling dat de materiële en sociale 

levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel is op zich dus niet voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM aan 

te tonen. De Litouwse instanties werden bij ontstentenis van antwoord op ons verzoek d.d. 14.10.2022 

verantwoordelijk voor de behandeling van het verzoek van de betrokkene. Hieromtrent merken we op dat 

Verordening 604/2013 uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet van een impliciet akkoord en de 

verantwoordelijke lidstaat in dat geval tot dezelfde verplichtingen is gehouden als in geval van een expliciet 

akkoord. Doordat Litouwen naliet te antwoorden hebben we geen informatie betreffende de fase waarin 

de procedure van de betrokkene zich bevond bij het vertrek van de betrokkene uit Litouwen. Indien het 

door de betrokkene in Litouwen ingediende verzoek nog niet het voorwerp was van een finale afwijzing 

zullen de Litouwse instanties na overdracht van de betrokkene het onderzoek van dit verzoek kunnen 

hervatten en dit in de fase waarin het zich bevond bij het vertrek van de betrokkene uit Litouwen. In geval 

het verzoek reeds het voorwerp was van een finale afwijzing zal de betrokkene de mogelijkheid krijgen tot 

het indienen van een volgend verzoek en tot het aanbrengen van nieuwe elementen. Op basis van de 

elementen van het dossier haar er geen redenen om aan te nemen dat het door de betrokkene 

voorafgaand aan haar verzoek in België in Litouwen ingediende verzoek niet op een objectieve en 
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zorgvuldige wijze aan de bovenvermelde standaarden werd getoetst. Indien zou worden aangevoerd dat 

een overdracht van de betrokkene aan Litouwen “indirect refoulement” impliceert merken we op dat 

Litouwen partij is bij het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en bij het 

EVRM en er derhalve kan van worden uitgaan dat de Litouwse instanties zich houden aan hun 

verplichtingen inzake “non-refoulement”. Zowel het EHRM als het HvJ-EU oordeelden dat het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel weerlegbaar is, maar enkel in een situatie dat de lidstaten niet onkundig kunnen zijn 

van het feit dat aan het systeem verbonden tekortkomingen inzake de procedure of de 

opvangvoorzieningen voor verzoekers in de verantwoordelijke lidstaat en die op feiten berusten 

aannemelijk maken dat de betrokken verzoeker om internationale bescherming een reëel risico loopt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het Handvest of artikel 3 van 

het EVRM in geval van een overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat. Het EHRM oordeelde in de zaak 

K.R.S. tegen het Verenigd Koninkrijk (nr. 32733/08) dat in het geval van een risico op een met artikel 3 

van het EVRM strijdige behandeling of op “refoulement” de betrokken verzoeker dit kan aanklagen bij de 

desbetreffende autoriteiten en zo nodig daarna bij het EHRM in het kader van regel 39 (voorlopige 

maatregelen) van de regels van het Hof. Dit standpunt werd later en meer bepaald in geval van 

Griekenland gewijzigd, maar we zijn van oordeel dat de algemene regel in dit geval van een overdracht 

aan Litouwen staande blijft. In deze optiek zijn we de mening toegedaan dat de betrokkene klachten 

betreffende de procedure tot het bekomen van internationale bescherming dient te richten tot de daartoe 

bevoegde Litouwse instanties en zo nodig bij het EHRM wat betekent dat hier in beginsel geen taak is 

weggelegd voor de Belgische instanties. Hieromtrent wensen we op te merken dat de betrokkene reeds 

toegang kreeg tot het Litouwse grondgebied, reeds internationale bescherming vroeg in Litouwen en als 

verzoeker om internationale bescherming werd geregistreerd. Dat zij na overdracht in toepassing van de 

bovenvermelde wetswijzigingen zal worden ondergebracht in accommodatie aan een grenscontrolepost 

of transitzone wordt niet aannemelijk gemaakt. De nieuwe bepalingen inzake rechtsmiddelen sluiten de 

mogelijkheid van een rechtsmiddel tegen een afwijzing van een verzoek om internationale bescherming 

niet uit. Ze leiden niet tot het besluit dat de Litouwse procedure dermate tekort schiet dat niet langer kan 

worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. De betrokkene maakt gewag van 

verschillende gezondheidsproblemen en neemt medicatie voor hoofd- en maagpijn. Zij voert echter geen 

elementen aan die leiden tot het besluit dat in haar geval sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke 

aandoening en een daaruit volgend reëel en bewezen risico op een aanzienlijke en onomkeerbare 

achteruitgang van de gezondheidstoestand van de betrokkene in geval van een overdracht en in die mate 

dat de overdracht een onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 4 van het 

EUHandvest zou impliceren. We zijn van oordeel dat niet aannemelijk werd gemaakt dat de medische 

voorzieningen in Litouwen niet van een vergelijkbaar niveau als in België mogen worden geacht en dat 

de betrokkene in haar hoedanigheid van verzoeker om internationale bescherming in Litouwen niet de 

nodige zorgen zal kunnen krijgen. We benadrukken dat Verordening 604/2013 voorzorgsmaatregelen 

voorziet. In geval van een medische problematiek of speciale noden wordt die informatie neergelegd in 

een gezondheidsverklaring en voor de overdracht gedeeld met de verantwoordelijke lidstaat op de wijze 

omschreven in artikel 32 van Verordening 604/2013. Deze uitwisseling van informatie is niet vrijblijvend is 

en is er uitdrukkelijk op gericht dat de ontvangende lidstaat de nodige maatregelen kan treffen. Dat 

Litouwen geen gevolg zou geven aan conform artikel 32 uitgewisselde informatie wordt op geen enkele 

wijze aannemelijk gemaakt. De betrokkene haalde aan geen medische zorgen of medicatie gekregen te 

hebben. Gelet op het voorgaande wordt besloten dat niet aannemelijk werd gemaakt dat een overdracht 

van de betrokkene aan Litouwen een reëel risico impliceert op een behandeling, die strijdig is met artikel 

3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest. Gelet op het voorgaande wordt tevens besloten dat er 

geen grond is voor de behandeling van het verzoek tot internationale bescherming 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 het verzoek tot internationale bescherming, die aan de 

Litouwse 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 25(2) 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 zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Betrokkene zal teruggeleid worden naar Litouwse autoriteiten (4). » 

 

1.6. Op 16 november 2022 trof de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens een beslissing tot 

vasthouding in een welbepaalde plaats. 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In zoverre verzoekster de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats viseert (zie 1.6), stipt 

de Raad aan dat de beslissing tot vasthouding een ‘maatregel van vrijheidsberoving’ betreft zoals bedoeld 

in artikel 71, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Dit wetsartikel 

luidt als volgt:  

 

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

van de artikelen (…) 51/5, § 1, tweede lid, en § 4, derde 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 de verzoekende partij zich met haar vordering richt tegen de beslissing tot vasthouding, 

staat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid, van de vreemdelingenwet enkel een beroep open bij 

de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van haar verblijfplaats. De vordering is niet-ontvankelijk 

in zoverre zij gericht zou zijn tegen de beslissing tot vrijheidsberoving bij gebrek aan rechtsmacht. 

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (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. 

 

3.2. Het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid 

het volgende aan: 

 

“De verzoekende partij werd van haar vrijheid beroofd met het oog op repatriëring naar Litouwen 

ingevolge de bestreden beslissing. 

Zij wordt momenteel vasthouden in het gesloten centrum Caricole te Steenokkerzeel. 

De verzoekende partij maakt aldus het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan 

detenuitvoerlegging imminent is. Aldus dient te worden vastgesteld dat de vordering tot schorsing en 

nietigverklaring te laat zouden komen, waardoor het rechtsmiddel zijn effectiviteit zou verliezen. 

Aan het uiterst dringend karakter is derhalve voldaan (artikel 39/82, §4 Vreemdelingenwet).” 

 

3.2.2. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 16 november 2022 van haar 

vrijheid werd beroofd en werd overgebracht naar het gesloten centrum voor vrouwen te Holsbeek met het 

oog op haar overdracht aan Litouwen. Omwille van de vasthouding van verzoekster en haar overbrenging 

met het oog op haar overdracht, die voorlopig nog niet in het vooruitzicht werd gesteld, is het aannemelijk 

dat een gewone schorsingsprocedure niet zou kunnen worden afgerond alvorens de gedwongen 

tenuitvoerlegging van de eerste bestreden beslissing heeft plaatsgevonden.  

 

3.2.3. De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid niet in haar nota met 

opmerkingen.  

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is voldaan. 
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3.3. De ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. In een derde middel voert verzoekster onder andere de schending aan van artikel 3 van het EVRM 

en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster stelt hierbij onder andere het volgende: 

 

“(…) 

Artikel 3 van het EVRM luidt bovendien als volgt: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen 

of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” 

(…) 

2. Overwegende dat vastgesteld moet worden dat verwerende partij niet het minste onderzoek doet naar 

de realiteit van de asielprocedure en opvangvoorzieningen in Litouwen. In de bestreden beslissing wordt 

enkel melding gemaakt van het feit dat het Europees Hof van Justitie wel degelijk vereist dat een 

individueel onderzoek gebeurt – pagine 2 van de bestreden beslissing. 

Dat de bestreden beslissing texto stelt “ Het EHRM stelde dat de te verwachten gevolgen van een 

verwijdering dienen te worden onderzocht rekening houdende met de algemene situatie in die lidstaat 

en met de omstandigheden die eigen zijn aan de situatie van de over te dragen persoon.” 

Dat de verwerende partij onterecht zich beperkt tot de vaststelling dat Litouwen partij is bij het Verdrag 

van Genève en dan ook vermoed kan worden dat het zich zal houden aan het EVRM en de daarmee 

samenhangende internationale verplichtingen en dat eveneens de Kwalificatie-, procedure- en 

opvangrichtlijnen omgezet werden in 2015. 

Dat dit geen onderzoek is naar de algemene situatie in Litouwen. 

Dat deze situatie nochtans wel degelijk dermate is dat schendingen van artikel 3 te vrezen zijn. 

Dat ECRE spreekt van een ronduit dramatische situatie in augustus 2021. 

Dat deze bevestigd wordt in een verslag van de Ombudsman bij het eigen parlement van Litouwen, die 

moeilijk kan beschuldigd worden van overdrijven… 

“Migrants kept in ‘inhuman and degrading’ conditions in Lithuania, says watchdog” dd. 2021.10.07 

In Lithuania, irregular migrants sleep in damp, cold, and crowded rooms. They lack proper food, hot 

water, and medication. Special needs are ignored, while some do not even know how to apply for 

asylum, a special investigation has found. 

On Thursday, the Ombudsmen’s Office of the Lithuanian parliament published a report on irregular 

migrants’ living conditions in Lithuania. The document was submitted to the European Court of Human 

Rights, the UN High Commissioner for Refugees, the European Council’s Commissioner for Human 

Rights, and other institutions. 

Cold and humid 

The Seimas Ombudsmen’s Office visited 18 migrant centres in Lithuania. During their visits, the 

watchdog found that most irregular migrants, including minors, were housed in temporary 

accommodation, such as tents and hangars. 

Most of these constructions were not sealed and did not protect against rain. On rainy days, migrant 

tents, sleeping mattresses and sheets were damp. Foreigners claimed that sleeping under such 

conditions was impossible, some of them got sick. 

No privacy 

Female and male migrants, living in modular housing units in Rukla, had to share showers and toilets. 

Some bathrooms did not have locks, while showers were only separated with curtains. Female migrants 

claimed that their privacy was violated, and they did not feel safe. 

Adequate hygiene standards were also not met. 

“The residents did not have any cleaning supplies, so they could not clean bathrooms and toilets,” the 

Ombudsmen's report said. “According to the migrants, only 4–5 people could take a shower before the 

hot water ran out. They then had to wait for an hour for the water to warm up again.” 

Restricted movement 

Up to 30 migrants were housed in one room in a former school in Druskininkai. Some of them had to 

sleep in corridors, while 67 foreigners, including males, females, and minors, were cramped in a gym. 

Here, people slept on mattresses, not everyone had warm duvets. Migrants had to stay in the gym all 

day and were only allowed to go outside for 15 minutes. 

“Most foreigners spent around 40 days with their freedoms being constrained like this,” the report said. 

According to the Ombudsmen, restricting migrants’ freedoms without providing adequate conditions 

violated the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment. 

No hot food 

The Ombudsmen’s Office also found that migrants lacked warm food in almost all temporary 

accommodation places. They were only given dry rations that were sometimes supplemented with 

products provided by the Red Cross. 
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Most migrants said that food and water supplies were not sufficient. Some complained about constant 

stomach aches due to inadequate nutrition, adding that they seldom got the medication they asked 

for. 

Lack of medical attention 

According to some migrants, they had swollen feet, backaches, toothaches, and cold, but only rarely 

received medical attention. The Lithuanian State Border Guard Service (VSAT) said doctors examined 

migrants only in health emergencies. 

“Migrants can only get the necessary health assistance. They are required to pay for other medical 

services or prescribed medicine. The interviewed migrants said they did not have enough money for such 

services or could not make money transfers because they could not access their bank accounts,” the 

Ombudsmen’s report said. 

It added that Lithuania often failed to meet the needs of vulnerable groups. The report mentioned 

minors with Down’s syndrome, schizophrenia, and other disabilities who did not receive any special 

treatment. Pregnant women also lacked medical attention and their dietary needs were ignored. 

Some migrants belonged to the LGBTQ+ community and were housed together with foreigners who were 

homophobic due to their religious beliefs or other views. 

According to the report, the initial assessment by VSAT does not involve questions on migrants’ sexual 

orientation or gender identity and thus their special needs are not identified. Assessments on whether a 

certain person is a victim of human trafficking, rape, torture, or psychological abuse are also skipped. 

Moreover, migrants complained about the lack of information on their legal status and asylum 

procedures in Lithuania. Some said they did not know whether they had applied for asylum in 

Lithuania or how to do it. Their phones were often confiscated, so they could not contact NGOs or their 

relatives, asking for help or more information. 

Based on such findings, the Seimas Ombudsmen’s Office concluded that conditions of irregular migrants 

in Lithuania are “inhuman and degrading”. 

Cfr. https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1515856/migrants-kept-in-inhuman-and-

degradingconditions-in-lithuania-says-watchdog 

Dat indien de situatie sedert eind 2021 en Europese fondsen verbeterd is, er zich nog steeds problemen 

stellen : 

Conditions in Lithuanian asylum camps that were the subject of a damning ombudsman report in August 

are now much improved, according to the Lithuanian Red Cross. The interior ministry has now deemed 

the report, which deemed accommodation to amount to inhumane treatment, “outdated” and the Red 

Cross confirms that the situation has improved “dramatically”. Nonetheless, access to psychological 

assistance and medical care remains lacking. Lithuania has received 29.6 million euro so far from the EU 

to help “deal with the irregular migration crisis” and “ensure the provision of basic services to migrants”. 

The funding has according to authorities been spent on accommodation services, security at the migrant 

camps, food and education, as well as reception and detention facilities and asylum procedures. 

Dat met name uit het artikel van het Litouwse Rode kruis blijkt dat : 

Lithuanian Red Cross: situation in migrant camps has changed 'dramatically' gepubliceerd op 

2021.10.11, hetzij nauwelijks enkele dagen later : 

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1517507/lithuanian-red-cross-situation-in-migrant-campshas- 

changeddramatically? 

fbclid=IwAR0Xondl4dPjWK_lQpmUci_t01E0Vz7i70vxOfYRnzg14uppMEXmgPTyLEk 

The situation in Lithuania's migrant camps has changed "dramatically" since August when the 

parliamentary Ombudsmen’s Office visited the centres and issued a damning report, Kristina Meidė, 

head of the Lithuanian Red Cross, said on Friday. 

"The situation has changed dramatically since August, when the report was drawn up, when these places 

were visited," she told BNS. 

At the onset of the migrant crisis, "there were places where the situation was really tragic", Meide said. 

"People have been moved out of the worst places; there are no more people living in tents." 

"We overcame the initial crisis as a country: the migrants got a roof over their heads, warm food, a dry 

bed,” she added. 

In the report published on Thursday, Seimas Ombudsman Augustinas Normantas said that the detention 

conditions of irregular migrants held in temporary accommodation facilities qualified as inhumane 

treatment. 

He said the authorities had failed to provide asylum seekers with proper hygiene conditions and 

weather-appropriate clothing and footwear, and ensure their right to privacy. 

Dat indien er dus geen mensen meer in tenten verbleven, er zich echter wel degelijk nog steeds 

problemen stellen, nu het Rode Kruis vervolgt : 

Lack of psychological assistance 

The Red Cross regularly monitors the camps and informs the responsible authorities of its observations, 

according to Meidė. 
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Although the changes are significant, irregular migrants still lack access to medical care, she said. 

"There are things to be fixed. For example, medical assistance: not only emergency assistance, but also 

assistance for people with chronic conditions and pregnant women," the head of the Lithuanian Red 

Cross said. 

"The camps are visited by mobile teams of doctors, but some of them need constant medical care," she 

added. Meidė also noted that some people need psychological assistance. 

"People went through a lot in the countries they fled. Here, things are not necessarily what they expected 

either," she said. "These people are not in the best psychological state." 

Lithuania, Latvia and Poland have faced a drastic increase in irregular migration via Belarus. Nearly 

4,200 migrants, mostly Iraqi citizens, have crossed into Lithuania from Belarus so far this year. 

Dat er zich dus ondanks de Europese fondsen nog steeds problemen stellen met toegang tot medische 

zorg, het verkrijgen ervan en met de toegang tot psychologische steun. 

Dat intussen de situatie opnieuw dramatisch verslechterd is. 

Amnesty issues a damning report on Lithuania’s migration centres: ‘violence and institutional racism’ 

2022.06.27 

Amnesty International has published a damning report, alleging dire conditions in Lithuania’s migration 

centres. Among its findings, the human rights NGO has documented allegations of racism and violent 

pushbacks. 

In the report published on Monday, Amnesty said the country’s authorities “have arbitrarily detained 

thousands of people in militarised centres, where they have been subjected to inhumane conditions, 

torture and other ill-treatment.” 

During the dozens of interviews and visits conducted in Lithuania, researchers found migrants being 

“held for months on end in squalid, prison-like centres” and “denied access to fair asylum procedures 

and subjected to other serious human rights violations in the hope that they will ‘voluntarily’ return to 

the countries they fled from”. 

The report also points at the contrasting welcoming Ukrainian refugees have received in the country, 

alleging “institutional racism embedded within Lithuania’s migration system”. 

The interviewees said they had been beaten, insulted and intimidated. There have also been cases of 

sexual violence, which have already been reported in Lithuania. 

In summer last year, hundreds of people, mostly from countries in Africa and the Middle East, began 

arriving in Lithuania via Belarus. Vilnius and Brussels accused the Minsk regime of orchestrating the 

migration crisis in response to sanctions imposed in the wake of repressions against the Belarusian 

opposition. 

In August 2021, Lithuania adopted the policy of so-called pushbacks, returning the people to Belarus. 

Meanwhile, over 4,000 people managed to cross the border irregularly. Some 2,627 are still being held 

in de facto detention in Lithuania’s migrant centres today. 

According to Amnesty, “there have been numerous reports of ill-treatment, some amounting to torture, 

and disproportionate use of force, including through the use of pepper spray and other special 

equipment”. 

In one interview, an asylum seeker alleged they would be placed in isolation if they had spoken to the 

media or human rights organisation about their conditions. 

Amnesty also denounced the legal aid system as “a sham”. 

“Lawyers expected to represent asylum-seekers in asylum proceedings are contracted by the same 

Migration Department whose decisions the lawyers are supposed to challenge, exposing the lawyers 

to the risk of a conflict of interest,” the report said. 

Amnesty concludes that Lithuania had breached both international and EU law. It also accused Brussels 

of “appeasement”, saying “the European Commission’s response ranged from outright praise to tacit 

endorsement”. 

Among its recommendations, Amnesty calls on Lithuania to halt pushbacks, release people kept in the 

centres, and provide adequate healthcare and legal support. 

The report follows earlier statements by international NGOs, including Doctors Without Borders, 

decrying the conditions of asylum seekers in Lithuania. 

Officials maintain Lithuania is providing an option for the migrants to return to their country of origin by 

accepting 1,000-euro payouts. The government is also mulling allowing rejected asylum seekers freedom 

of movement within the country.and finding work 

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1726330/amnesty-issues-a-damning-report-on-lithuania-

smigration- 

centres-violence-and-institutional-racis 

EN OOK ; 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/06/lithuania-pushbacks-illegal-detention-deceptionand- 

abuses-against-refugees-and-migrants/ 

Dat in realiteit het optimisme van het Litouwse Rode Kruis in oktober 2021 dan ook totaal onterecht was 
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en klaarblijkelijk enkel gebaseerd op het feit dat in plaats van geen dak boven het hoofd, dat dit 

minimaal comfort verzekerd werd. 

Dat de verslagen van Amnesty duidelijk blijven : 

Lithuania: Forced out or locked up – Refugees and migrants abused and abandoned 

June 27, 2022Index Number: EUR 53/5735/2022 

Lithuania Detention 

In 2021, thousands of people began arriving at Lithuania’s borders with Belarus with the intention of 

seeking asylum in the EU. Lithuanian authorities responded by adopting laws that curtailed the right to 

seek asylum, codified arbitrary detention and led to numerous human rights violations. This report 

documents the multiple human rights violations carried out by Lithuanian authorities in 2021-2022. Such 

abuses continue and stand in stark contrast to the benevolence displayed toward people fleeing from 

Ukraine in the same year, revealing the double standards applied by the EU and its member states in 

their treatment of migrants and refugees based on their race, ethnicity, nationality or origins. 

Dat verzoekende partij naar het volledige verslag van AMNESTY wenst te verwijzen. : 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur53/5735/2022/en/ 

The vast majority of these refugees and migrants was locked up in overcrowded detention facilities for 

prolonged and repeatedly extended periods of time. 

As of 6 June 2022, 2,647 people, including at least 592 minors,17 remained detained in Lithuania, most 

arbitrarily. People are living in degrading conditions and suffering inhumane treatment, unlawful and 

excessive use of force and harassment at the hands of Lithuanian guards. Many are in despair and 

hopeless, with no access to a fair asylum procedure or a fair process to challenge their detention, and 

with no idea of when or how their ordeal will come to an end. Indeed, as many people were 

approaching the end of their six- month maximum period of detention in early 2022, Lithuania had 

already approved new legislation in December 2021 further extending the maximum periods of 

detention for migrants and asylum-seekers. 

Dat verzoekster wil aanstippen dat zij wel degelijk uitgelegd heeft dat zij één van deze duizenden was, 

die arbitrair aangehouden werd – en dit gedurende meer dan één jaar, die geslagen en gefolterd werd, 

die geen eten kreeg…. Enz. 

Dat het niet “toevallig” is dat verzoekster vervolgens vrijgelaten werd, doch opnieuw aan haar lot 

overgelaten werd ! 

Dat verzoekster dan ook volkomen terecht meent dat een terugkeer naar Litouwen een schending 

uitmaakt van artikel 3 EVRM. 

Dat de situatie zich des te scherper stelt, nu verzoekster enerzijds een jonge vrouw is, en anderzijds 

kampt met medische problemen. 

Dat de motivering volgens dewelke verzoekster “ geen elementen aanbrengt die leiden tot het besluit 

dat in haar geval er sprake is van een ernstige mentale of lichamelijke aandoening en een daaruit 

volgend reëel risico op aanzienlijke en onomkeerbare achteruitgang in de gezondheidstoestand van de 

betrokkene. 

Dat vooreerst uit de verslagen blijkt – cfr ook hoger en verder – dat er zo goed als geen normale 

medische verzorging voorhanden is in Litouwen voor asielzoekers. 

Dat een schending van artikel 3 EVRM niet dermate verregaand is dat een “onomkeerbare” achteruitgang 

aangetoond dient te worden. Dat dit een manifeste appreciatiefout is van verwerende partij. 

Dat haar situatie bevestigd wordt door de internationale verslagen. 

Dat Litouwen bovendien er niet voor terugschrikt om over te gaan tot refoulement : 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur53/5735/2022/en/ p. 10-11 

In this dehumanising context, on 2 July 2021 the Lithuanian government declared an “extraordinary 

situation” due to a “mass influx” of third country nationals.7 On 13 July, the Lithuanian parliament (the 

“Seimas”) approved a resolution portraying them as “participating in criminal activities” within the 

“hybrid aggression”.8 The same day, the Seimas approved the first of a series of regressive legislative 

reforms of the Lithuanian “Law on the Legal Status of Foreigners” (hereafter, Law on Foreigners).9 The 

law aimed to curtail the right to seek asylum and led to numerous human rights abuses, including 

violations of the principle of non-refoulement, collective expulsions, denial of access to asylum, arbitrary 

detention, inhumane treatment, and denial of due process. 

Dat het gebrek aan algemeen onderzoek van de situatie ter plaatse in Litouwen dan ook ontegenzeggelijk 

aangetoond is, dat de gevolgen daarvan dramatisch riskeren te zijn voor verzoekster. 

Dat deze vaststelling alleen al volstaat om over te gaan tot vernietiging van de bestreden beslissing en in 

afwachting tot schorsing bij UDN. 

Dat de verwerende partij onterecht deze verplichting van zich afschuift door te stellen dat “ het komt 

aan de betrokkene toe aannemelijk te maken dat in Litouwen sprake is van aan het systeem 

gerelateerde tekortkomingen wat de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de 

opvangvoorzieningen betreft, zodoende dat niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel”. (p.3) 
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Dat dit een miskenning is van het onderzoek dat aan verwerende partij opgelegd wordt. 

Dat de verklaringen van verzoekster ten andere bevestigd worden door onder meer het verslag van 

AMNESTY INTERNATIONAL. 

De verklaringen van verzoekster worden onvoldoende naar ernst ingeschat door de gemachtigde, 

temeer omdat de toegang tot de asielprocedure en de opvang actueel effectief niet voldoende 

gegarandeerd is. 

De verzoekende partij is hiervan echter volledig afhankelijk, terwijl geen concreet onderzoek werd 

uitgevoerd of de vereiste garanties aanwezig zijn in het geval van de verzoekende partij. 

(…) 

Dat het feit dat de situatie sinds het verslag van Amnesty International NIET verbeterd is, blijkt uit het 

feit dat niet minder dan 20 organisaties een petitie ondertekenden opdat Litouwen een eind zou maken 

aan de praktijken : 

Rights groups decry Lithuania's ‘mass detention of migrants, pushbacks’ - 2021.09.02 - 

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1484651/rights-groups-decry-lithuania-s-mass-detention-

ofmigrants- 

pushbacks : 

A number of Lithuanian NGOs and rights groups have published a petition, criticising the country's 

policies towards irregular migrants. The government's measures violate human rights, according to the 

document. 

“We [...] are deeply concerned about the irregular migration management measures adopted by the 

Government of the Republic of Lithuania and the attitude being shaped in our society and the media that 

demonises irregular migrants and justifies human rights violations,” reads the petition, signed by some 

20 organisations. 

De behandeling van verzoekers om internationale bescherming uit Afrika staat bovendien in schril 

contrast met de behandeling van de vluchtelingen uit Oekraïne (stuk 3). Ook AMNESTY rapporteerde 

reeds over deze “dubbele standaard”, waarbij er een schril contrast bestaat tussen de omstandigheden 

van verzoeksters om (internationale) bescherming uit Oekraïne of andere landen. 

Dat verzoekende partij in het bijzonder als afkomstig uit zwart Afrika slachtoffer riskeert te worden van 

deze praktijken. 

De verzoekende partij wijst hierom dat hij bij een overdracht aan Litouwen vernederende of onterende 

behandelingen moet vrezen om redenen die zijn individueel geval betreffen, dan wel dat er ernstige en 

bewezen motieven zijn om het bestaan van de systematische praktijk van schendingen aan te nemen en 

om aan te nemen dat verzoekster, als asielzoeker en Dublinterugkeerder, behoort tot een kwetsbare 

groep die wordt blootgesteld aan dergelijke systematische praktijk (cf. EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 132). 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur53/5735/2022/en/ :p.12 

The ongoing arbitrary detention and abusive treatment of people who crossed from Belarus into 

Lithuania and other EU member states, including Poland and Latvia, stand in stark contrast to the open 

border approach and welcoming attitude displayed by the EU and these governments toward people 

fleeing from Ukraine in 2022. The remarkable difference in treatment shows that an approach that 

restricts, rather than respects, the rights of refugees and migrants is a matter of political choice, rather 

than a necessary “emergency” response to increased arrivals. It also reveals the extent to which the EU 

and its member states have applied double standards in their treatment of migrants and refugees based 

on their race, ethnicity, nationality or origins 

(…) 

The real potential of how Lithuania and other EU member states can quickly and compassionately 

respond to people fleeing conflict and danger is on full view in the context of the Ukraine crisis. While 

state authorities have much more to do to ensure the full safety and all required forms of assistance to 

those fleeing Ukraine, the contrast with the hostility and abuse by Lithuanian state actors targeting 

those who have arrived from Belarus – as reflected in the numerous testimonies in this report – could not 

be sharper. The Lithuanian and other EU governments’ approach to protection for those fleeing Ukraine 

indicates the state’s potential to fulfill its obligations under EU, international human rights and refugee 

law – while its approach to refugees and migrants who crossed from Belarus smacks of racism and 

hypocrisy – and is marked by serious human violations, including torture and other ill-treatment. 

“It’s not normal that they imprisoned us for 10 months, because we are from Africa, because we are 

Black. You know, I am a Black woman, it’s not my fault.” 

“Ada”, young Cameroonian woman detained in Medininkai, interviewed in March 2022 

De nietigverklaring van de bestreden beslissing en in afwachting, een schending dringt zich hierom op 

van bovenvermelde bepalingen. 

Dat tenslotte verzoekster melding maakte van slagen en foltering, onder meer naar aanleiding van een 

vreedzaam protest tegen de omstandigheden in de gevangenis en omdat zij weigerde een document te 

ondertekenen waarop zij – voor zover zij begreep – zich akkoord diende te verklaren met terugkeer. 
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Dat opnieuw de realiteit van deze praktijken bevestigd wordt door Amnesty International : 

https://www.amnesty.org/en/documents/eur53/5735/2022/en/p. 36 

Given the heightened state of frustration of people arbitrarily detained and subjected to other human 

rights violations, it is hardly surprising that people held in the Lithuanian detention centres sometimes 

engaged in protests. Detainees claimed the protests were conducted in a way that did not pose a threat 

to the safety of guards or others. Many people interviewed by Amnesty International painted a 

disturbing picture of how authorities reacted to such demonstrations. They described instances where 

border guards, particularly in Medininkai, used force to punish people who had engaged in peaceful 

protests, and committed acts of collective punishment meting out abuse to other detained people who 

had not participated (…) 

Operators working for independent organizations in detention centres have confirmed that they have 

also collected multiple testimonies describing ill-treatment by guards against detainees, including 

leaving people on the ground with their hands tied for unnecessarily long periods of time, withholding 

food, and putting people in isolation in a cold room – again, as forms of punishment against people who 

had participated in protests or attempted to escape. 

Dat de bestreden beslissing dan ook overduidelijk de aangevoerde bepalingen schendt, wat 

nietigverklaring, en in afwachting schorsing rechtvaardigt.” 

 

Als bijlage bij haar verzoekschrift voegt verzoekster een verslag van Amnesty International van juni 2022 

betreffende Litouwen: “Lithuania: Forced out or Locked up: Refugees and Migrants Abused and 

Abandoned” (Verzoekschrift, bijlage 5). 

 

3.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. De beslissing van het bestuur dient derhalve te steunen op werkelijk bestaande en concrete 

feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid er 

onder meer toe om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen 

dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid 

met kennis van zaken kan beslissen (RvS 8 februari 2021, nr. 249.746). 

 

3.3.3. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 3 van het EVRM bepaalt het volgende: "Niemand 

mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen".  

 

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, § 218).  

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) is van oordeel dat de verwijdering 

door een lidstaat een probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een 

verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan 

om aan te nemen dat de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt om te 

worden onderworpen aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze 

omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat land 

te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; 

adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven 

bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het 

EVRM verboden behandeling, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen.  

 

Het EHRM stelt in vaste rechtspraak dat het aan de verzoekende partij toekomt om een begin van bewijs 

te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat hij bij verwijdering naar het land van 

bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). Indien 

dit begin van bewijs wordt geleverd, dan verschuift de bewijslast en is het aan de verdragsluitende staat 

om in dat geval iedere twijfel over het bewijs weg te nemen. Om het risico op foltering of onmenselijke 

behandeling te bepalen, moet de verdragsluitende staat met name de voorzienbare gevolgen van het 

terugsturen van de vreemdeling naar het land van bestemming onderzoeken, daarbij rekening houdend 

met de algemene situatie in het land én de persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling (EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (c)).  

 

Het onderzoek naar het bestaan van een reëel risico op een schending van artikel 3 van het EVRM dient  

noodzakelijkerwijs rigoureus van aard te zijn (EHRM, 2 juni 2020, nr. 49773/15, S.A. v. Nederland, par. 
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62). De bestreden beslissing houdt in dat verzoekster zal worden overgedragen aan de Litouwse 

autoriteiten aangezien deze verantwoordelijk zijn voor de behandeling van het verzoek om internationale 

bescherming. Bijgevolg kan redelijkerwijs worden verwacht dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

de actuele situatie van verzoekers om internationale bescherming in Litouwen onderzoekt in het licht van 

verzoeksters specifieke profiel. Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het 

EHRM vaak belang aan de informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke 

internationale organisaties voor de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International 

(zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v .België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said 

v.Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal v. 

Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). 

 

3.3.4. De Raad stelt samen met verzoekster vast dat de bestreden beslissing geen enkele verwijzing bevat 

naar actuele landeninformatie over Litouwen. De beslissing is integraal opgebouwd rond het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel en het gegeven dat Litouwen het acquis van het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel (GEAS) in 2015 heeft omgezet. De bewijslast wordt voorts grotendeels bij verzoekster gelegd: 

 

“(…) 

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 Litouwen 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. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM) 

oordeelde dat een verwijdering door een lidstaat aan een andere lidstaat een probleem betreffende artikel 

3 van het EVRM kan inhouden indien er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat in de 

ontvangende lidstaat een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die in strijd zijn 

met artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Het EHRM 

stelde dat de te verwachten gevolgen van een verwijdering dienen te worden onderzocht rekening 

houdende met de algemene situatie in die lidstaat en met de omstandigheden die eigen zijn aan de situatie 

van de over te dragen persoon. Hieromtrent wensen we op te merken dat het EHRM tevens oordeelde 

dat de omstandigheden in het kader van de Dublin-Verordening de ontvangende lidstaat een zeker niveau 

van hardheid moeten kennen om binnen het toepassingsgebied van artikel 3 van het EVRM te vallen 

(Mohammed v. Oostenrijk, nr. 2283/12, 6 juni 2013). Litouwen is partij is bij het Verdrag van Genève 

betreffende de status van vluchtelingen van 1951, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 1967 

en bij het EVRM. Er kan derhalve van worden uitgaan dat de Litouwse instanties zich houden aan hun 

internationale verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Genève en het EVRM. Litouwen zette 

de Kwalificatie-, Procedure- en Opvangrichtlijnen om in 2015. Het komt aan de betrokkene toe 

aannemelijk te maken dat in Litouwen sprake is van aan het systeem gerelateerde tekortkomingen wat 

de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de opvangvoorzieningen betreft 

zodoende dat niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel. De betrokkene 

voert aan dat dat ze enkel haar vingerafdrukken in Litouwen heeft gegeven. Hieromtrent 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). De registratie 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 zij werd verplicht of werd 

gedwongen haar vingerafdrukken te laten registreren kan dan ook niet worden beschouwd worden als 

een niet correcte of onmenselijke behandeling door de Litouwse instanties. Verder haalde de betrokkene 

aan dat zij geen specifieke reden had om naar België te komen. Het dient te worden benadrukt dat het 

loutere feit dat betrokkene zou worden teruggestuurd naar een land waar haar economische en sociale 

mogelijkheden minder gunstig zouden zijn dan deze in België op zich niet voldoende is om een schending 

van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest aannemelijk te maken. Tevens kan artikel 3 

van het EVRM niet zo worden geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten 

om eenieder die zich op hun grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de 

financiële middelen te verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen. De vaststelling 

dat de materiële en sociale levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de 

tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel is op zich dus niet voldoende om een schending van 

artikel 3 van het EVRM aan te tonen. We benadrukken dat in de context van het gemeenschappelijk 

Europees asielstelsel de criteria en mechanismen zijn vastgelegd om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming, wat impliceert 

dat een verzoeker geen vrije keuze van lidstaat heeft. Het enkele feit dat de betrokkene niet in Litouwen 
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wil zijn, kan niet beschouwd worden als een zwaarwegende grond om aan te nemen dat in de 

ontvangende lidstaat de verzoeker een reëel risico loopt te worden blootgesteld aan omstandigheden die 

in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. Het komt de betrokkene hierbij niet toe om zelf te bepalen in welk 

land haar verzoek om internationale bescherming dient te worden behandeld. Verordening 604/2013 

omvat de bepalingen ter vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat en de persoonlijke voorkeur voor 

een bepaalde lidstaat is geen criterium ter vaststelling van de verantwoordelijke lidstaat.”  

 

3.3.5. Wat de algemene situatie in het land van bestemming betreft, is de Raad van oordeel dat de 

verwerende partij geenszins onwetend kan zijn dat er in 2021 een ernstige crisis plaatsvond aan de 

buitengrenzen van de Europese Unie toen tienduizenden migranten vanuit Wit-Rusland de Unie 

binnenkwamen  (voornamelijk naar Polen, Letland en Litouwen). In haar verzoekschrift  wijst verzoekster 

onder andere op nieuwsberichten van de Litouwse Radio en Televisie-omroep waarin de slechte 

omstandigheden aan de kaak worden gesteld waarin migranten in Litouwen worden opgevangen en de 

onduidelijkheid rond de procedures inzake internationale bescherming (LRT: “Migrants kept in ‘inhuman 

and degrading’ conditions in Lithuania”, 7 oktober 2021). Naderhand zou de situatie  in Litouwen enigszins 

verbeterd zijn (LRT: “Lithuanian Red Cross: situation in migrant camps has changed 'dramatically'”, 11 

oktober 2021), maar in juni 2022 stelde Amnesty International desondanks een vernietigend rapport op 

over de situatie van migranten in Litouwen (LRT: “Amnesty issues a damning report on Lithuania’s 

migration centres: ‘violence and institutional racism’”, 27 juni 2022). In het rapport van Amnesty 

International (Verzoekschrift, bijlage 5) wordt gesteld dat in Litouwen automatisch wordt overgegaan tot 

detentie voor vluchtelingen en migranten die zich via illegale weg toegang hebben verschaft tot het 

Litouwse grondgebied, dat de vasthouding aldaar niet gepaard gaat met procedurele garanties en de 

leefomstandigheden in de detentiecentra zeer slecht zijn en er sprake is van geweld en seksuele 

intimidatie. Finaal wordt in het rapport door Amnesty International aan de lidstaten van de Dublin-zone 

gevraagd om niet langer verzoekers om internationale bescherming naar Litouwen over te dragen. 

Terloops wijst de Raad op de uitspraak van het Hof van Justitie waarbij, naar aanleiding van een 

prejudiciële vraag, bepaalde maatregelen in het kader van de uitgeroepen noodtoestand omwille van de 

grenscrisis strijdig werden geacht met de richtlijn 2013/32/EU (zie HvJ, 30 juni 2022, M. A. v. Valstybes 

sienos apsaugos tarnyba nr. C-72/22 PPU). 

 

3.3.6. Verzoekster is een jonge vrouw van Somalische origine. Ze stelde tijdens het zogeheten Dublin-

interview van 29 september 2022 dat zij door haar ervaringen in Litouwen “veel stress en hoofdpijn” 

ervaart. Zij verklaarde hierbij het volgende: “Ik zat een jaar in een gevangenis, ze wilden me gedwongen 

terugsturen naar Somalië, ze hebben dit één keer geprobeerd, maar omdat ik het document niet tekende 

ging dit niet. Ze sloegen mij om het document te tekenen, maar ik bleef weigeren, dus werd ik 

teruggebracht naar het centrum. Bij een opstand in het centrum werden wij geslagen door het ‘RRU’. Het 

eten in de centra was niet goed, het was oud en niet vers. We kregen geen medische zorgen of medicatie 

daar. Het veiligheidspersoneel behandelde ons erg slecht daar.”  

 

In de bestreden beslissing wordt betreffende de verklaringen van verzoekster het volgende gesteld: 

 

“De betrokkene haalde aan dat ze een jaar werd vastgehouden in een gevangenis en ze geen asiel heeft 

aangevraagd in Litouwen. De betrokkene haalde aan dat ze sloegen op haar wanneer ze een document 

met betrekking tot terugkeer weigerde te tekenen. Hierdoor werd ze terug naar het centrum gestuurd. Bij 

opstand werden ze in het centrum geslagen. Betreffende de vermeende problemen van de betrokkene 

met de Litouwse veiligheidspersoneel in het centrum, benadrukken we dat de betrokkene zich in geval 

van problemen inzake haar persoonlijke veiligheid kan wenden tot de bevoegde Litouwse instanties. De 

betrokkene meent geen bescherming te hebben gekregen van de Litouwse instanties, maar laat na hier 

concrete voorbeelden van te geven. Bijgevolg blijft deze verklaring slechts een blote bewering. Op grond 

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

besloten dat de Litouwse instanties de betrokkene in geval van problemen inzake haar persoonlijke 

veiligheid niet de nodige bijstand en bescherming zouden bieden. Het eten in het opvangcentrum was er 

niet goed, het was oud en niet vers. Het dient te worden benadrukt dat het loutere feit dat betrokkene zou 

worden teruggestuurd naar een land waar haar economische en sociale mogelijkheden minder gunstig 

zouden zijn dan deze in België op zich niet voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM 

of artikel 4 van het EU-Handvest aannemelijk te maken. Tevens kan artikel 3 van het EVRM niet zo worden 

geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun 

grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om asielzoekers de financiële middelen te verstrekken 

om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen. De vaststelling dat de materiële en sociale 

levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel is op zich dus niet voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM aan 

te tonen.” 
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3.3.7. In haar nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt op de door verzoekster 

ingeroepen schending van artikel 3 van het EVRM en het zorgvuldigheidsbeginsel: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster niet betwist dat: 

“Litouwen is partij is bij het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen van 1951, zoals 

gewijzigd bij het Protocol van New York van 1967 en bij het EVRM. Er kan derhalve van worden uitgaan 

dat de Litouwse instanties zich houden aan hun internationale verplichtingen die voortvloeien uit het 

Verdrag van Genève en het EVRM. 

Litouwen zette de Kwalificatie-, Procedure- en Opvangrichtlijnen om in 2015. 

Het komt aan de betrokkene toe aannemelijk te maken dat in Litouwen sprake is van aan het systeem 

gerelateerde tekortkomingen wat de procedure tot het bekomen van internationale bescherming en de 

opvangvoorzieningen betreft zodoende dat niet langer kan worden uitgegaan van het interstatelijk 

vertrouwensbeginsel.” 

Het feit dat er mogelijks structurele problemen zouden kunnen zijn in de Litouwse procedure aangaande 

VIB, dient te worden opgemerkt dat dit niet noodzakelijk aanleiding geeft tot vernietiging van de bestreden 

beslissing: 

“Verder haalde de betrokkene aan dat zij geen specifieke reden had om naar België te komen. Het dient 

te worden benadrukt dat het loutere feit dat betrokkene zou worden teruggestuurd naar een land waar 

haar economische en sociale mogelijkheden minder gunstig zouden zijn dan deze in België op zich niet 

voldoende is om een schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest aannemelijk 

te maken. Tevens kan artikel 3 van het EVRM niet zo worden geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende 

lidstaten ertoe zou verplichten om eenieder die zich op hun grondgebied bevindt te voorzien van 

huisvesting, of om asielzoekers de financiële middelen te verstrekken om hen een bepaalde 

levensstandaard te garanderen. De vaststelling dat de materiële en sociale levensomstandigheden er 

aanzienlijk op achteruit gaan bij de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel is op zich dus niet 

voldoende om een schending van artikel 3 van het EVRM aan te tonen. 

(…) 

Het eten in het opvangcentrum was er niet goed, het was oud en niet vers. Het dient te worden benadrukt 

dat het loutere feit dat betrokkene zou worden teruggestuurd naar een land waar haar economische en 

sociale mogelijkheden minder gunstig zouden zijn dan deze in België op zich niet voldoende is om een 

schending van artikel 3 van het EVRM of artikel 4 van het EU-Handvest aannemelijk te maken. Tevens 

kan artikel 3 van het EVRM niet zo worden geïnterpreteerd dat het de verdragsluitende lidstaten ertoe zou 

verplichten om eenieder die zich op hun grondgebied bevindt te voorzien van huisvesting, of om 

asielzoekers de financiële middelen te verstrekken om hen een bepaalde levensstandaard te garanderen. 

De vaststelling dat de materiële en sociale levensomstandigheden er aanzienlijk op achteruit gaan bij de 

tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel is op zich dus niet voldoende om een schending van 

artikel 3 van het EVRM aan te tonen.” 

 

3.3.8. De Raad stelt vast dat het op basis van de landeninformatie die verzoekster heeft aangereikt niet 

onaannemelijk is dat zij in Litouwen in barre omstandigheden diende te overleven, slachtoffer werd van 

geweld in de opvangcentra en weinig duidelijkheid verkreeg over het verloop van de procedure inzake 

internationale bescherming waartoe ze blijkens de Eurodac 1-hit in Litouwen een verzoek had ingediend. 

De gemachtigde van de staatssecretaris doet de verklaringen van verzoekster af als blote beweringen, 

maar heeft verzuimd een rigoureus onderzoek te voeren naar de actuele situatie in Litouwen voor 

verzoekers om internationale bescherming, rekening houdend met het specifieke profiel van verzoekster 

als jonge vrouw, afkomstig uit de Hoorn van Afrika. Verzoekster heeft immers een begin van bewijs 

aangeleverd dat er actueel in Litouwen bepaalde tekortkomingen bestaan die nopen tot een grondige 

analyse van de situatie. 

  

De handelwijze van de verwerende partij maakt een miskenning uit van het zorgvuldigheidsbeginsel in 

het licht van artikel 3 van het EVRM. 

 

Het derde middel is in de aangegeven mate gegrond en bijgevolg ernstig. 

  

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

 

3.4.1. In het verzoekschrift voert verzoekster het volgende aan betreffende het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel: 

 

“ Overeenkomstig artikel 39/82, §2 van de Vreemdelingenwet kan 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 
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tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

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. 

De verzoekende partij verwijst hierom naar bovenstaande uiteenzetting (zie de middelen), waaronder 

de bepalingen van de Dublin III-verordening. Verzoekster wijst op de voorrang en volle werking van het 

Unierecht. 

Verzoekster wijst erop dat zij een moeilijk te herstellen ernstig nadeel ondervindt van de gedwongen 

tenuitvoerlegging van een bestreden beslissing dat strijdig is met het Unierecht. De voorrang dient 

gegeven te worden aan het Unierecht, anders zou deze zijn betekenis verliezen indien de voorwaarde 

van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel op een formalistische wijze zou worden toegepast (zie 

arrest nr. 201 238 van 19 maart 2018 in de zaak RvV 217 567 / VIII, pagina 12). 

Verzoekster zal in alle omstandigheden niet de mogelijkheid hebben om haar verzoek tot internationale 

bescherming behandeld te zien door de Belgische autoriteiten binnen een redelijke termijn. 

Integendeel, verzoekster zal door de bestreden beslissing wordt verwijderd naar Litouwen en 

gedwongen worden, ondanks de tekortkomingen (o.a. inzake het verkrijgen van materiële hulp), zijn 

verzoek tot internationale bescherming door de Litouwse autoriteiten te laten behandelen. Hierdoor 

wordt het bovendien onmogelijk gemaakt dat verzoekster zijn verzoek tot internationale bescherming 

wordt onderzocht door de Belgische autoriteiten. 

Verzoekster wil bovendien opmerken dat haar rechten geschonden werden in Litouwen en dat ingeval 

van terugkeer opnieuw een schending van artikel 3 EVRM te vrezen valt. 

Verzoekster kreeg bovendien geen termijn om zich aan te melden bij de Litouwse autoriteiten, ook al 

vormt dit de algemene regel in artikel 51/4, §4 Vreemdelingenwet. 

Verzoekster riskeert opnieuw in Litouwen in een toestand van verregaande deprivatie terecht te komen, 

aangehouden te worden, verstoken te blijven van menswaardige opvang, medische verzorging. Zij 

riskeert eveneens slachtoffer te worden van slagen, foltering, en gebrek aan toegang tot de 

asielprocedure. 

(…) 

De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing brengt om deze redenen een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel met zich mee. » 

 

3.4.2. Verzoekster verbindt haar nadeel aan de omstandigheden waarin zij als verzoeker om internationale 

bescherming zal terechtkomen in Litouwen, die met bepaalde tekortkomingen te kampen heeft die door 

de gemachtigde van de staatssecretaris niet werden onderzocht.  

 

3.4.3. Uit de bespreking van het middel is gebleken dat een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

in het licht van artikel 3 van het EVRM aannemelijk werd gemaakt, waardoor er in casu sprake lijkt te zijn 

van een evident nadeel zoals hierboven omschreven. 

 

Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel werd in hoofde van verzoekster op afdoende 

wijze aangetoond. 

 

Uit wat voorafgaat volgt dat voldaan is aan de drie cumulatieve voorwaarden om over te gaan tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid.  

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

    

 

Artikel 1  

 

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

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 16 november 2022 tot weigering van 

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

 

Artikel 2  

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig november tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

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

 

mevr. S. KEGELS toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

S. KEGELS      F. TAMBORIJN 

 

 


