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 nr. 148 846 van 30 juni 2015 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 2 november 2012 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 18 

oktober 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding 

met het oog op verwijdering. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op de beschikking van 16 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. GOBERT, die loco advocaat S. CARTON verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat  verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“ Bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering 

In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde  van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie, E. W., Attaché, (1) (2) 

wordt aan 

de persoon die verklaart zich B.A. te noemen, geboren te Shkoder op 18.01.1984, en welke verklaart 

van Albanese nationaliteit te zijn, 

het bevel gegeven om het grondgebied van België te verlaten, evenals het (de) grondgebied(en) van de 

volgende Staten : 
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Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië(3), tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven (4). 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten gaat gepaard met een inreisverbod, dat krachtens artikel 3, 

eerste lid, 9° van de wet van 15 december 1980 wordt uitgevaardigd.  

 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen :  

 

X 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

X Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van 

een derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of 

uitgezette vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang 

naar de grens van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

 

X Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van 

een derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de 

maatregel strikt noodzakelijk is. 

 

X artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

 

                                                        REDEN VAN DE BESLISSING  : 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldige inreisstempel.  

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten op, hem 

betekend op 30/07/2012. 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Zweden en Zwitserland, om de volgende reden : 

 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is.  

 

Betrokkene heeft een asielaanvraag op 04.12.2009 ingediend. Deze aanvraag werd definitief afgesloten 

met een negatieve beslissing door de RVV op 12.06.2012.  

 

Betrokkene heeft een tweede asielaanvraag ingediend op 09.07.2012. Deze aanvraag werd niet in 

overweging genomen op 30.07.2012. Deze beslissing met een bevel om het grondgebied te verlaten 

(13quater) geldig 7 dagen werd op dezelfde dag aan betrokkene betekend.  

 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf: het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten  

te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; 

Gezien betrokkene niet in het bezit is van geldige identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem ter 

beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen 

van zijn nationale overheden. 

 

X In uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 december van 1980, gaat de 

beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 3 jaar omdat: 
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 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

X 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

 

                                                            REDEN VAN DE BESLISSING : 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, hem 

betekend op 30/07/2012. Er werd dus niet aan de terugkeerverplichting voldaan.”  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig 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)  kan de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving 

genomen met toepassing van artikel 7, 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. In zoverre de vordering ook gericht is tegen de beslissing tot 

vrijheidsberoving, moet worden vastgesteld dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de 

vordering in die mate onontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Het enig middel is afgeleid uit een schending van de materiële motiveringsplicht en van artikel 3 van 

het EVRM. Het is als volgt uiteengezet: 

 

“II.1. Op 29 augustus 2012 diende de verzoekende partij een beroep tot schorsing en tot 

nietigverklaring in tegen de beslissing tot niet in overwegingname van haar asielaanvraag (Stuk 3). 

Dit beroep dient thans nog door Uw Raad te worden beoordeeld. De zitting werd gefixeerd op 8 

november 2012. 

II.2. De verwerende partij besloot hier echter niet op te wachten en de verzoekende partij reeds vast te 

houden en te repatriëren. 

II.3. De verzoekende partij heeft nochtans met alle mogelijke middelen getracht aan te tonen dat haar 

leven in Albanie in gevaar is aangezien de Albanese autoriteiten onmogelijk voldoende bescherming 

kunnen bieden tegen de 'wraakcultuur' die aldaar heerst. 

De verzoekende partij is zich uiteraard bewust van het feit dat de de legaliteit van de thans bestreden 

beslissing (die onder meer expliciet verwijst naar de beslissing tot niet in overwegingname) dan ook 

afhankelijk is van de legaliteit van de beslissing tot niet in overwegingname van haar asielaanvraag dd. 

30 juli 2012. 

Zoals vermeld werd tegen deze beslissing beroep aangetekend door de verzoekende partij dd. 29 

augustus 2012 (stuk 3). In haar verzoekschrift argumenteerde de verzoekende partij dat deze beslissing 

strijdig was met artikel 3 EVRM en de materiële motiveringsverplichting. 

II.4. Wanneer Uw Raad echter zal oordelen over onderhavig verzoekschrift, zal normaliter wel al een 

arrest geveld zijn in de zaak met betrekking tot de beslissing tot niet in overwegingname van de laatste 

asielaanvraag van de verzoekende partij. 

Verzoekende partij meent dan ook dat de onwettigheid van de beslissing tot niet in overwegingname 

van haar asielaanvraag waar zij -tot andersluidend arrest van Uw Raad van uitgaat- dat de thans 

bestreden beslissing eveneens onwettig is 

II.5. Voor verzoekende partij houdt de thans bestreden beslissing een schending in van artikel 3 EVRM. 

Deze beslissing -ingevolge dewelke zij gerepatrieerd werd- verhindert haar immers tevens naar België 

terug te keren en alhier bescherming te zoeken tegen haar belagers. 

Bijgevolg leidt deze beslissing ertoe dat de verzoekende partij onderworpen wordt aan onmenselijke en 

vernederende behandelingen (de dood riskeert), dit is dan ook duidelijk in strijd met artikel 3 EVRM en 

de materiële motiveringsverplichting. 

Er wordt dan ook met aandrang verzocht het bevel om het grondgebied te verlaten niet definitief te 

maken en nietig te verklaren.” 

 

3.2. In zoverre verzoeker er in zijn argumentatie van is uitgegaan dat het beroep tegen de weigering tot 

in overwegingname van zijn asielaanvraag gegrond zou worden bevonden en dat daaruit de 

onwettigheid van de thans bestreden beslissing zou voortvloeien, kan al worden volstaan met de 

vaststelling dat het beroep werd verworpen bij arrest nr. 92 715 van 30 november 2012, zodat verzoeker 

geen belang meer heeft bij dit middelonderdeel.  
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3.3. Waar verder verzoeker een schending van artikel 3 van het EVRM en van de materiële 

motiveringsplicht opwerpt, kan hij zich, gelet op de voormelde verwerping van het beroep, niet meer 

steunen op het feit dat hij daarin een vermeend gegrond middel zou hebben uiteengezet aangaande 

deze beweerde schendingen.  

 

3.4. In het huidige verzoekschrift vergenoegt verzoeker zich, voor wat betreft de schending van artikel 3 

van het EVRM, met vage en algemene beweringen, zonder meer. Dit terwijl wie zich aldus wenst te 

beroepen op deze bepaling er blijk van moet geven dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig 

zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel 

risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling en diegene die 

aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt is er toe gehouden zijn beweringen te staven met een begin 

van bewijs. De bescherming verleend via artikel 3 van het EVRM zal immers slechts in uitzonderlijke 

gevallen toepassing vinden. Een blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op 

zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 

van het EVRM kan worden geschonden, volstaat evenmin. Het voorgaande klemt des te meer nu, zoals 

reeds gesteld, het beroep tegen de weigering tot in overwegingname van zijn asielaanvraag werd 

verworpen.  

 

3.5. Het enig middel kan niet worden aangenomen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig juni tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


