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 nr. 199 095 van 31 januari 2018 

in de zaak RvV X /  

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat A. PHILIPPE 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, op 28 januari 2018 heeft 

ingediend bij faxpost 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 en 

Administratieve Vereenvoudiging van 25 januari 2018 houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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 28 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. TODTS, die loco advocaat A. PHILIPPE verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 15 september 2010 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter 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). 

 

1.2. Op 24 januari 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.1. ongegrond wordt verklaard.  

 

1.3. Op 8 maart 2012 wordt de beslissing vermeld in punt 1.2. ingetrokken. 

 

1.4. Op 14 december 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.1. ongegrond wordt verklaard. 

 

1.5. Op 8 februari 2013 wordt de beslissing vermeld in punt 1.4. ingetrokken. 

 

1.6. Op 5 april 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 

1.1. ongegrond wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een beroep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.7. Bij arrest nr. 162 172 van 16 februari 2016 vernietigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.6. 

 

1.8. Op 13 januari 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond 

wordt verklaard. 

 

1.9. Bij arrest nr. 193 305 van 9 oktober 2017 vernietigt de Raad de beslissing vermeld in punt 1.8. 

 

1.10. Op 22 november 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag vermeld in punt 1.1. ongegrond 

wordt verklaard. Tegen voormelde beslissing dient de verzoekende partij een vordering tot schorsing en 

een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad. Voormeld beroep is gekend onder het rolnummer RvV 

214 647. 

 

1.11. Op 25 januari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden 

als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten  

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): naam: G. voornaam: S. F. geboortedatum: (…)1971 

geboorteplaats: Aneho nationaliteit: Togo In voorkomend geval, ALIAS:  

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. .  

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikelen van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1:  

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan:  

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Hij  is niet in het bezit van een geldig visum of een ander geldig verblijfsdocument op het moment van 

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

gegeven op 05/12/2017. Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, 

na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet vrijwillig  vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een 

termijn van minder dan zeven dagen  hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig  te vertrekken. Een 

dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend.  

Betrokkene diende twee asielaanvragen in, namelijk op 09/11/2009 en op 21/05/2013. Het CGVS 

verwierp beide aanvragen. Door het CGVS en de RVV werd na diepgaand onderzoek vastgesteld dat 

verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden opgenomen in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus 

kon toegekend worden. Uit deze vaststelling kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen 

reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het dossier bevat geen 

stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de 

veiligheidstoestand in die mate zou hem gewijzigd dat betrokkene bij zijn verwijdering toch een reëel 

risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM.  

Betrokkene diende op 21/01/2015 een regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9bis van de wet van 

15/12/1980.  DVZ verklaarde deze aanvraag onontvankelijk op 06/02/2017. Betrokkene nam kennis van 

de beslissing op 14/02/2017. Een schending van artikel 8 van het EVRM werd niet aannemelijk 

gemaakt. 

Betrokkene diende op 15/09/2010 een aanvraag tot medische regularisatie in (artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet). DVZ verklaarde deze aanvraag  ontvankelijk maar uiteindelijk ongegrond op 

22/11/2017. Betrokkene nam kennis van de beslissing op 05/12/2017. Uit de vaststellingen van de 

afdeling 9ter van DVZ is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, en kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op 

een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen 

stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van 

betrokkene in die mate zou hem gewijzigd, dat betrokkene bij hem verwijdering een reëel risico loopt op 

een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. In Togo is een adequate behandeling mogelijk van 

de medische aandoening, deze is bovendien voldoende toegankelijk.  

Volgens zijn asielaanvraag heeft betrokkene een partner achtergelaten in Togo met wie hij ook drie 

kinderen had. Deze kinderen, geboren in 2002, 2005 en 2007, zijn nog minderjarig. Een terugkeer naar 

het land van herkomst betekent een mogelijke hereniging met deze kinderen.  

Betrokkene verblijft sinds eind 2009 in België. Uit de loutere omstandigheid dat betrokkene de afgelopen 

9 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde 

verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het 

EVRM. (Zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland,  EHRM 31 juli 

2008  nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. 

Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77.)  

Betrokkene volgde lessen Nederlands en bouwde een netwerk van sociale contacten op in België. Hij 

zou volgens de aanvraag 9bis ingediend bij DVZ op 21/01/2015 duurzaam verankerd zijn in de 

Belgische samenleving. Toch bracht hij het grootste deel van zijn leven in Togo door, hij spreekt nog 

één van de landstalen en heeft er ook nog familie/kennissen/vrienden wonen. Het zal voor hem wellicht 

niet zo moeilijk zijn om opnieuw een privéleven op te bouwen in Togo. Van een inbreuk op artikel 8 van 

het EVRM  is met betrekking tot het privéleven geen sprake.  

Betrokkene werd door de stad Wetteren op 24/12/2012 geïnformeerd over de betekenis van een bevel 

om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig  vertrek, in het 

kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van 

de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011).   

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

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS:  

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

Hij  is niet in het bezit van een geldig visum of een ander geldig verblijfsdocument op het moment van 

hem arrestatie.  

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

gegeven op 05/12/2017. Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, 

na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet vrijwillig  vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een 
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termijn van minder dan zeven dagen  hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig  te vertrekken. Een 

dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend.  

Betrokkene diende twee asielaanvragen in, namelijk op 09/11/2009 en op 21/05/2013. Het CGVS 

verwierp beide aanvragen. Door het CGVS en de RVV werd na diepgaand onderzoek vastgesteld dat 

verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden opgenomen in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus 

kon toegekend worden. Uit deze vaststelling kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen 

reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het dossier bevat geen 

stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de 

veiligheidstoestand in die mate zou hem gewijzigd dat betrokkene bij zijn verwijdering toch een reëel 

risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM.  

Betrokkene diende op 21/01/2015 een regularisatieaanvraag in op basis van artikel 9bis van de wet van 

15/12/1980.  DVZ verklaarde deze aanvraag onontvankelijk op 06/02/2017. Betrokkene nam kennis van 

de beslissing op 14/02/2017. Een schending van artikel 8 van het EVRM werd niet aannemelijk 

gemaakt. 

Betrokkene diende op 15/09/2010 een aanvraag tot medische regularisatie in (artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet). DVZ verklaarde deze aanvraag  ontvankelijk maar uiteindelijk ongegrond op 

22/11/2017. Betrokkene nam kennis van de beslissing op 05/12/2017. Uit de vaststellingen van de 

afdeling 9ter van DVZ is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet, en kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op 

een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen 

stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van 

betrokkene in die mate zou hem gewijzigd, dat betrokkene bij hem verwijdering een reëel risico loopt op 

een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. In Togo is een adequate behandeling mogelijk van 

de medische aandoening, deze is bovendien voldoende toegankelijk. 

  

Volgens zijn asielaanvraag heeft betrokkene een partner achtergelaten in Togo met wie hij ook drie 

kinderen had. Deze kinderen, geboren in 2002, 2005 en 2007, zijn nog minderjarig. Een terugkeer naar 

het land van herkomst betekent een mogelijke hereniging met deze kinderen.  

Betrokkene verblijft sinds eind 2009 in België. Uit de loutere omstandigheid dat betrokkene de afgelopen 

9 jaar in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde 

verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het 

EVRM. (Zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 44328/98, Solomon v. Nederland,  EHRM 31 juli 

2008  nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. 

Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77.) Betrokkene 

volgde lessen Nederlands en bouwde een netwerk van sociale contacten op in België. Hij zou volgens 

de aanvraag 9bis ingediend bij DVZ op 21/01/2015 duurzaam verankerd zijn in de Belgische 

samenleving. Toch bracht hij het grootste deel van zijn leven in Togo door, hij spreekt nog één van de 

landstalen en heeft er ook nog familie/kennissen/vrienden wonen. Het zal voor hem wellicht niet zo 

moeilijk zijn om opnieuw een privéleven op te bouwen in Togo. Van een inbreuk op artikel 8 van het 

EVRM  is met betrekking tot het privéleven geen sprake.  

Betrokkene werd door de stad Wetteren op 24/12/2012 geïnformeerd over de betekenis van een bevel 

om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig  vertrek, in het 

kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van 

de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011).   

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

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING:  

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een 

eerder bevel om het grondgebied te verlaten, ter kennis gegeven op 05/12/2017. Er wordt geen termijn 

van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet 

vrijwillig  vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder dan zeven dagen  

hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig  te vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen 

termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend.  

Gezien betrokkene niet in bezit is van aan geldig reisdocument op het moment van zijn arrestatie, is het 

noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde een 
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doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden. In uitvoering van deze beslissingen, gelasten 

wij, AVDV, attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de Politiecommissaris 

van PZ Wetteren Laarne Wichelen en de verantwoordelijke van het gesloten centrum te Brugge, de 

betrokkene, G, S. F, op te sluiten in de lokalen van het centrum te te Brugge  vanaf 25/01/2018 (…)” 

 

1.12. De verzoekende partij dient een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in 

tegen de beslissing vermeld in punt 1.11., samen met een vordering tot het horen bevelen van 

voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid, met name de versnelde behandeling van 

de reeds ingediende vordering tot schorsing in de zaak met nummer RvV 214 647. 

 

1.13. Bij arrest van de Raad met nummer 198 980 van 30 januari 2018 wordt de schorsing bevolen van 

de tenuitvoerlegging van de beslissing van 22 november 2017, waarbij de aanvraag op grond van artikel 

9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing  

 

Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, moet worden gesteld dat deze beslissing overeenkomstig 

artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet enkel vatbaar zijn voor een beroep bij de raadkamer van 

de correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd 

aangetroffen. De Raad is dan ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het beroep in de mate 

dat het gericht is tegen deze beslissing.  

 

3. Over de vordering tot schorsing  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (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. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringend karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, §4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

wettelijk vermoed. Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt door de 

verwerende partij niet betwist.   

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 
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3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, §2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618). 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) heeft willen 

aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door 

haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan tot 

een beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § § 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, §4, vierde lid van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 
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3.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. De verzoekende partij voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 3 en 13 van 

het EVRM, van de artikelen 9ter en 62 van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 

1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel om gehoord te 

worden naar nationaal en Europees recht en van het gezag van gewijsde. Zij voert eveneens een 

manifeste beoordelingsfout aan. 

 

De verzoekende partij zet een tweede onderdeel van haar middel uiteen als volgt: 

 

“EN CE QUE la partie adverse, dans la décision contestée, fait état de la décision de refus de séjour 

médical du 22/11/2017 et donc de l’avis médical annexé lequel procède à l’analyse la disponibilité des 

médicaments Truvada et Viramune 

 

ALORS QUE le requérant a dû adapter ses ARV pour les rendre compatibles avec les antidépresseurs 

et prend désormais du Triumeq afin que ses idées suicidaires ne soient pas exacerbées par la molécule 

de son traitement ARV, ce qui était le cas avec l’ancien traitement. 

 

Rappel des principes 

 

La Cour européennes des Droits de l’Homme, dans un arrêt Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, 10486/10 

du  20.12.2011, a précisé dans quelle mesure  un recours était effectif au sens de l’article 13 de la 

CEDH lorsqu’un risque de mauvais traitement contraire à l’article 3 de la CEDH était invoqué :  

 

104. La requérante reproche à l’OE d’avoir mené à bien la procédure en vue de son éloignement sans 

savoir de quelle thérapie elle avait besoin et, donc, sans avoir évalué les possibilités réelles d’un 

traitement au Cameroun et le risque d’y subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. 

La Cour observe que ce grief a été formulé sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Toutefois, étant 

maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, parmi d’autres, Guerra et autres c. 

Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil 1998-I, p. 223), elle considère qu’il pose en substance la question 

de savoir si la requérante a bénéficié d’un recours effectif devant les autorités belges pour faire valoir 

son grief tiré du risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas d’éloignement 

vers le Cameroun et doit donc être examiné sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la 

Convention.  

 

105. La Cour rappelle que compte tenu de l’importance qu’elle attache à l’article 3 et de la nature 

irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de 

mauvais traitements, l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 exige un examen indépendant et 

rigoureux de tout grief aux termes duquel il existe des motifs de croire à un risque de traitement 

contraire à l’article 3 et implique, sous réserve d’une certaine marge d’appréciation des Etats, que 

l’organe compétent puisse examiner le contenu du grief et offrir un redressement approprié (Jabari c. 

Turquie, no 40035/98, §§ 48 et 50, CEDH 2000-VIII, M.S.S. précité, §§ 293 et 387, M. et autres c. 

Bulgarie, no 41416/08, § 127, 26 juillet 2011).  

 

106. La Cour constate qu’en l’espèce l’évaluation du risque encouru sous l’angle de l’article 3 de la 

Convention en raison de l’état de santé de la requérante a été envisagée dans le seul cadre de la 

procédure de demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales prévue par l’article 9ter de la loi 

sur les étrangers. Il s’agit d’une procédure spécifique confiée à l’OE dans laquelle un fonctionnaire 

médecin est consulté afin de déterminer si l’état de santé des demandeurs est tel qu’il entraîne un 

risque sous l’angle de l’article 3 de la Convention si aucun traitement adéquat n’existe dans leur pays 

d’origine. La Cour constate que l’avis du fonctionnaire médecin sur lequel se fonde la décision de l’OE 

du 12 janvier 2010 refusant la régularisation de la requérante pour raisons médicales énumère une série 

d’informations et de considérations générales sur la disponibilité des ARV au Cameroun et contient une 

description des infrastructures médicales qui les dispensent. Au moment de prendre cette décision, les 

informations dont disposait le service médical de l’OE se limitaient au fait que la requérante était atteinte 

par le VIH, qu’elle avait pris et arrêté une trithérapie et que son taux de CD4 s’élevait à 254 par mm3 de 

sang en décembre 2009. Aucun examen médical n’ayant encore été mené à son terme en vue de faire 

le point sur l’évolution de l’affection de la requérante, le fonctionnaire médecin ignorait le type de 

traitement dont elle avait besoin. Ce n’est, en effet, que le 9 février 2010 que des examens ont été 

menés à l’initiative des autorités belges en vue de déterminer le traitement adéquat et le 26 février 2010 
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que l’OE a été informé par l’Institut des maladies tropicales de ce que la requérante avait développé des 

résistances et du traitement adéquat. Saisi d’un recours en annulation contre la décision de l’OE, le 

CCE a ensuite considéré, dans son arrêt du 19 avril 2010, que l’OE avait correctement motivé sa 

décision compte tenu des informations disponibles au moment de rendre sa décision.  

 

107. Dans ces conditions, la Cour est forcée de constater que les autorités belges ont tout simplement 

fait l’économie d’un examen attentif et rigoureux de la situation individuelle de la requérante pour 

conclure à l’absence de risque sous l’angle de l’article 3 en cas de renvoi au Cameroun et poursuivre la 

procédure d’éloignement décidée le 17 décembre 2009. La Cour en conclut que la requérante n’a pas 

bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention et qu’il y a eu violation de l’article 

13 combiné avec l’article 3.  

 

Il en résulte que pour assurer l’effectivité d’un recours, tous les éléments médicaux doivent être pris en  

considération lorsque est évoquée la violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, cet arrêt doit également être lu au regard de la jurisprudence Paposhvili précitée. 

 

Enfin, le requérant entend faire valoir le principe général du droit à être entendu. 

 

Le Conseil d’Etat a été amené à rappeler la teneur de ce principe général du droit à être entendu :  

 

« Dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, en cause Khaled Boudjlida,  la Cour de justice de 

l’Union européenne indique en substance que le droit pour une personne à être entendue par une 

autorité nationale, avant l’adoption par cette autorité de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable les intérêts de la personne concernée, fait partie du respect des droits de la défense 

consacré par un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit est également consacré par 

un principe général de droit dans l’ordre juridique interne. Ces principes généraux du droit de l’Union et 

de droit interne ont été expressément invoqués par le requérant devant le Conseil du contentieux des 

étrangers, fût-ce à tort en lien avec l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux précitée. 

 

[…]  

 

11. Le droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une 

décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit 

prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble 

des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l’adoption d’une telle décision doit permettre à 

l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, 

l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours XXX. 

[Conseil d’Etat, arrêt 233.512 du 19 janvier 2016, X c. Etat Belge]  

 

Le Conseil de céans rappelle aussi régulièrement ce principe général de droit, cf. notamment l’arrêt  n° 

155.716 du 29 octobre 2015 qui a sanctionné la violation du droit d’être entendu dans le cadre d’une 

demande d’autorisation de séjour 9 ter. 

 

En l’espèce 

 

Le Conseil de céans a annulé la précédente décision de refus de séjour 9 ter  par un arrêt du n° 

193.305 du 9 octobre 2017. 

 

Le requérant a sollicité de ses médecins qu’ils établissent de nouveaux certificats médicaux afin 

d’indiquer que son traitement avait changé. En effet, son traitement ARV a été remplacé par du 

Triumeq. Le recours du 29/12/2017 fait état de ce nouveau traitement par le biais de nouveaux 

certificats médicaux déposés en inventaire. 

 

Résulte de ce changement de traitement que la partie adverse n’a pas analysé la disponibilité du 

Triumeq au Togo puisqu’elle s’en est tenue aux précédents médicaments. 
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Or le principe de bonne administration lu en combinaison avec le droit à être entendu aurait dû conduire 

la partie adverse à interroger le requérant sur son actuel traitement médical. 

 

En effet, le requérant doit se voir administrer un traitement ARV qui soit compatible avec le traitement 

de sa dépression et n’exacerbe pas les symptômes de la dépression. 

 

Le triumeq semble répondre à cette exigence, raison pour laquelle son traitement a été modifié. 

 

Dès lors que l’article 3 de la CEDH interdit les traitements inhumains et dégradants et que la maladie du 

requérant est à ce point grave qu’elle doit absolument faire l’objet d’un suivi adéquat, régulier, 

accessible et disponible, il y a lieu d’avoir égard à ce changement de traitement et d’analyser 

l’accessibilité et la disponibilité de ce médicament au Togo. 

 

Dès lors que le requérant n’a pas eu la faculté de faire valoir son nouveau traitement alors qu’il s’agit 

d’un élément fondamental dans l’analyse de la disponibilité et l’accessibilité de son traitement au Togo, 

le principe général du droit à être entendu a été violé et justifie que la décision soit annulée. 

 

En outre, afin d’assurer l’effectivité du recours, conformément à l’article 13 de la CEDH, il y a lieu d’avoir 

égard à ce nouveau traitement pour s’assurer qu’un renvoi ne serait pas contraire à l’article 3 de la 

CEDH (Jurisprudence Yoh Ekale précitée). 

 

Puisque la décision est assortie d’un ordre de quitter le territoire et qu’un renvoi est possible au Togo 

alors même que la partie adverse n’a pas analysé si ce médicament était accessible et disponible au 

Togo, il y a lieu de constater que le requérant encourt un risque de traitement inhumain et dégradant 

contraire à l’article 3 de la CEDH. 

 

Cela est d’autant plus vrai qu’à l’heure de rédiger l’acte attaqué, la partie adverse était au courant de ce 

changement de traitement. D’ailleurs, le conseil de la partie adverse qui a été amené à rédigé une note 

d’observations le 16/01/2018 dans le cadre du recours du 29/12/2017, fait expressément état de ces 

nouveaux certificats médicaux qui confirment donc un changement de traitement adapté à la double 

pathologie du requérant. En outre, la partie adverse pouvait également lire le recours du 29/12/2018 

dans lequel ce changement de traitement est expressément mentionné avant de rédiger la décision 

querellée. 

 

Autrement dit, étant au courant du nouveau traitement en cours au niveau des ARV, la partie adverse 

ne pouvait motiver sa décision sur le fait que « le dossier ne contient pas de pièce qui indiquent que 

depuis la décision de l’Office des Etrangers, la situation médicale est modifiée » (traduction libre de 

« Het administratief dossier bevat daarnaast geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de 

vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van betrokkene in die mate zou ham gewijzigd) . 

Cette motivation est erronée : le dossier de Monsieur GONCALVES contient des certificats médicaux 

récents reproduits en inventaire qui font expressément état d’un nouveau médicament dont 

l’accessibilité et la disponibilité au Togo n’ont fait l’objet d’aucune évaluation. Autrement dit, la partie 

adverse, informée de ce changement, ne pouvait valablement estimer qu’il n’y a pas de risque de 

violation de l’article 3 de la CEDH. Cet article, lu en combinaison avec l’article 13 de la CEDH est dès 

lors violé : la Belgique a pour obligation d’analyser in concreto la disponibilité et l’accessibilité au Togo 

du traitement dispensé au requérant.  Cela est d’autant plus vrai que la double pathologie (HIV et 

dépression) exige une prise en charge globale et l’adaptation du traitement ARV aux antidepresseurs.  

 

A défaut de savoir si ce médicament (triumeq) ou cette molécule est disponible dans le pays d’origine, la 

partie adverse ne pouvait délivrer un ordre de quitter le territoire au requérant qui serait alors soumis à 

un traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la CEDH.” 

  

3.3.2.2. De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij in de bestreden beslissing melding maakt 

van de beslissing tot weigering van de medische regularisatieaanvraag van 22 november 2017 en aldus 

van het bijgevoegde medisch advies waaruit de analyse van de beschikbaarheid van de medicijnen 

Truvada en Viramune blijkt. Zij wijst er op dat zij deze medicatie heeft moeten aanpassen opdat haar 

medicatie compatibel zou zijn met de antidepressiva en dat zij heden Triumeq neemt opdat haar 

suïcidale gedachten niet zouden verergeren door de molecule van haar ARV-behandeling, wat het geval 

was met haar vorige behandeling. Na een theoretische uiteenzetting betreffende artikel 3 van het 

EVRM, stelt de verzoekende partij dat zij na de nietigverklaring van de vorige beslissing inzake haar 9ter 

aanvraag door de Raad op 9 oktober 2017 haar arts heeft verzocht om nieuwe medische attesten op te 
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maken waaruit blijkt dat haar behandeling gewijzigd is. Zij wijst er op dat haar beroep van 29 december 

2017 gewag maakt van deze nieuwe behandeling door middel van nieuwe medische documenten. Zij 

wijst er op dat uit de verandering van de behandeling volgt dat de verwerende partij de beschikbaarheid 

van Triumeq in Togo niet heeft onderzocht. Zij wijst er op dat zij een ARV behandeling nodig heeft die 

compatibel is met haar behandeling voor depressie en die de symptomen van depressie niet verergert, 

dat Triumeq aan deze voorwaarde lijkt te beantwoorden, reden waarom haar behandeling werd 

gewijzigd. Daar artikel 3 van het EVRM een onmenselijke en vernederende behandeling verbiedt en 

haar ziekte op dit ogenblik in die mate ernstig is dat zij absoluut een adequate, regelmatige, 

toegankelijke en beschikbare opvolging nodig heeft, moet rekening gehouden worden met deze 

wijziging van behandeling en moet de beschikbaarheid en toegankelijkheid van dit medicijn in Togo 

onderzocht worden.  

 

De verzoekende partij betoogt dat daar een verwijdering mogelijk is terwijl de verwerende partij niet 

onderzocht heeft of deze nodige medicatie toegankelijk en beschikbaar is in Togo, vastgesteld moet 

worden dat zij een risico loopt op een onmenselijke en vernederende behandeling in strijd met artikel 3 

van het EVRM.  

 

Bovendien betoogt de verzoekende partij dat de verwerende partij op de hoogte was van deze wijziging 

van behandeling op het ogenblik van de in casu bestreden beslissing, dat de advocaat van de 

verwerende partij in haar nota met opmerkingen van 16 januari 2018, in het kader van het beroep van 

29 december 2017, expliciet de nieuwe medische attesten vermeldt die een nieuwe behandeling 

bevestigen. De verzoekende partij meent dan ook dat de verwerende partij, die op de hoogte was van 

de nieuwe behandeling, niet kon motiveren dat “Het administratief dossier (…) daarnaast geen stukken 

(bevat) die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van de 

betrokkene in die mate zou zijn gewijzigd”. De verzoekende partij meent dat de verwerende partij, op de 

hoogte van de wijziging van de behandeling, niet geldig kon overwegen dat er geen risico is op een 

schending van artikel 3 van het EVRM. Gezien de verwerende partij niet weet of de behandeling (met 

Triumeq) of deze molecule beschikbaar is in haar land van herkomst, kan zij geen bevel om het 

grondgebied te verlaten afleveren aan de verzoekende partij die onderworpen zou kunnen worden aan 

een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM.  

 

3.3.2.3. Bij arrest van de Raad met nummer 198 980 van 30 januari 2018 wordt de schorsing bevolen 

van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 22 november 2017, waarbij de aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet ongegrond wordt verklaard. In het voormeld arrest van de Raad 

wordt gesteld: 

 

“4.1.2.2.2 En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée est fondée sur le rapport du 

médecin conseil de la partie défenderesse, daté du 16 novembre 2017, établi sur la base des 

documents médicaux produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite, dont il ressort, 

en substance, que le requérant souffre d’une « Infection par le virus d’immunodéficience humaine » et 

de « Dépression », pathologies pour lesquelles le traitement et le suivi requis seraient disponibles et 

accessibles au pays d’origine.   

 

Le médecin conseil de la partie défenderesse a analysé, au vu du certificat médical destiné au Service 

Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, daté du 22 janvier 

2016 et rédigé par le Docteur [S.C.], la disponibilité, en ce qui concerne l’infection par le virus 

d’immunodéficience humaine dont souffre le requérant, du Truvada et du Viramune. 

 

La partie requérante prétend, en termes de requête que « le requérant a dû adapter ses ARV pour les 

rendre compatibles avec les antidépresseurs et prend désormais du Triumeq », annexe à sa requête un 

certificat médical destiné au Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office 

des Etrangers, daté du 12 décembre 2017 et rédigé par le Docteur [S.C.], lequel mentionne que « wat 

betreft de antiretrovirale therapie : wij weerhouden op heden een stabiel patiënt, met hoge CD4 telling 

en niet detecteerbare virale lading. Er zijn anamnestisch noch biochemisch indicaties van enige toxiciteit 

van de antiretrovirale therapie. Er is derhalve geen nood aan switch van therapie. De huidige therapie 

bestaat uit : Triumeq. Triumeq heeft de psychiatrische klachten niet doen exacerberen » (traduction libre 

: en ce qui concerne la thérapie antirétrovale : nous observons pour l’instant un patient stable, avec un 

nombre de CD4 élevé et une charge virale non détectable. Il n’y pas d’indications au niveau de 

l’anamnèse ou au niveau biochimique d’une quelconque toxicité de la thérapie antirétrovirale. Il n’y a 

donc pas besoin d’un changement de thérapie. La thérapie actuelle consiste en Triumeq. Triumeq n’a 
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pas exacerbé les plaintes psychiatriques) et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir interrogé 

le requérant à ce sujet. 

 

Le Conseil rappelle à la partie requérante que la partie défenderesse a examiné la demande 

d’autorisation de séjour, introduite par le requérant, au regard des éléments produits à l’appui de cette 

demande et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir entendu le requérant avant de prendre la 

première décision attaquée. Il ne peut d’autant moins le lui être reproché que la partie requérante 

annexe également à sa requête un document du 8 novembre 2017, établi par le Docteur [S.C.], soit 

antérieur à la prise de la première décision attaquée, lequel reprend notamment les mêmes termes que 

le certificat médical du 12 décembre 2017. 

 

Néanmoins, il ressort des termes de l’article 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 qu’en 

présence d’un recours tel que celui formé en l’espèce, « Le président de la chambre ou le juge au 

contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve 

portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de 

croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la 

violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de 

l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux. ». Les travaux préparatoires de la loi du 

10 avril 2014 portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat soulignent, en ce qui concerne l’article 39/82, § 4, 

aliéna 4, de la loi du 15 décembre 1980 - dont l’article 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 

1980 reprend les termes - qu’ « [e]nfin, la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnelle et 

elle ne produit qu’un effet utile, mieux que la suspension ordinaire, si elle peut faire l’obstacle à 

l’exécution de la décision attaquée. En effet, dans le cadre d’une politique d’immigration, qui comporte 

des enjeux complexes et qui doit tenir compte des exigences découlant du droit de l’Union européenne, 

le législateur dispose d’un pouvoir d’appréciation. Toutefois, pour se conformer à l’exigence de 

l’effectivité d’un recours, le Conseil doit avoir la possibilité de prendre en compte tous les éléments qui 

lui sont soumis dans cette procédure spécifique. Cela implique donc que de plein droit le Conseil peut 

prendre en compte un nouvel élément de preuve invoqué par la partie requérante, lorsqu’il s’agit d’un 

grief défendable, basé de la violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation 

n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales, vu l’exigence de l’effectivité d’un recours et en particulier 

l’exigence d’un examen indépendant et rigoureux de tout tel grief défendable. » (Projet de loi modifiant 

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et modifiant les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2013-2014, n° 3445/001, p.11). 

 

Dès lors que la partie requérante dépose un document, même en annexe à sa requête, selon lequel il 

apparaît que le traitement médical du requérant a changé, dont la disponibilité et l’accessibilité n’ont pas 

été analysées par la partie défenderesse, et dès lors que le rapport du médecin conseil de la partie 

défenderesse précise que « Les maladies ne présentent pas de risque pour la vie ou l’intégrité physique 

car le traitement médical est possible au pays d’origine. Les certificats et rapports médicaux fournis ne 

permettent pas d’établir que l’intéressé souffre de maladies dans un état tel qu’elles entraînent un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique car les soins médicaux requis existent au pays d’origine » (le 

Conseil souligne), liant l’absence de risque pour la vie ou l’intégrité physique du requérant à la 

disponibilité et à l’accessibilité de son traitement dans le pays d’origine, le Conseil estime, suite à un 

examen prima facie du cas d’espèce, et au vu des circonstances d’un examen selon la procédure 

d’extrême urgence, qu’il s’agit d’un élément susceptible de toucher au respect de l’article 3 de la CEDH, 

qui présente un caractère absolu. 

 

4.1.2.2.3 L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observation, dans 

laquelle elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur le requérant et où elle conteste le fait que 

celui-ci prétende n’avoir pas eu le temps d’actualiser sa demande, n’est pas de nature à énerver ce 

constat dans la mesure où le Conseil a fait application de l’article 39/85, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Par ailleurs, le Conseil estime ne pas pouvoir rejoindre les arguments avancés par la partie 

défenderesse lors de l’audience du 29 janvier 2018.  

En effet, si elle affirme qu’elle ne comprend pas la teneur du certificat médical du 12 décembre 2017 en 

ce qu’il précise que le traitement est maintenu, il apparaît néanmoins, au vu du dossier administratif, 
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que le traitement du requérant a bien changé entre le certificat médical du 22 janvier 2016 et celui du 12 

décembre 2017.  

De plus, en ce qu’elle précise qu’aucune recherche visant le « risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine » n’a été faite par la partie 

requérante, il n’en reste pas moins que le Conseil, dans le cadre de la présente procédure, doit 

procéder à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, 

en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la 

décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux 

de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la CEDH, en 

l’occurrence l’article 3 de la CEDH. Dès lors qu’il y a au moins des doutes quant au caractère sérieux de 

celui-ci, le Conseil considère, à ce stade de la procédure, le moyen invoqué comme sérieux. En effet, le 

dommage que le Conseil causerait en considérant comme non sérieux, dans la phase du référé, un 

moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans la phase définitive du procès, est plus grand que le dommage 

qu’il causerait dans le cas contraire. 

 

4.1.2.2.4 Par conséquent, dans les circonstances particulières de la cause et suite à un examen prima 

facie de celles-ci, la violation invoquée de l’article 3 de la CEDH doit être considérée comme sérieuse.”  

 

3.3.2.4. Gelet op de vaststelling dat de verzoekende partij beschikt over een document waaruit blijkt dat 

haar medische behandeling gewijzigd is, waarvan de beschikbaarheid en toegankelijkheid niet 

onderzocht werden door de verwerende partij en gelet op het advies van de ambtenaar-geneesheer, 

waarop de beslissing van 22 november 2017 steunt, waarin de afwezigheid van het risico voor het leven 

en de fysieke integriteit verbonden wordt aan de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

behandeling in het land van herkomst, overwoog de Raad in voormeld arrest, na een prima facie 

onderzoek van de voorliggende zaak en gelet op de omstandigheden van een onderzoek in uiterst 

dringende noodzakelijkheid, dat het gaat om een element dat mogelijks raakt aan het respect voor 

artikel 3 van het EVRM wat een absoluut karakter heeft.  

 

3.3.2.5. Gelet op de uiteenzetting van de verzoekende partij in onderhavig verzoekschrift, zoals 

weergegeven onder punten 3.3.2.1. en 3.3.2.2., gelet op de verwijzing in de bestreden beslissing naar 

de beslissing van 22 november 2017 op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet en de 

vaststelling in de bestreden beslissing dat “Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van DVZ is 

gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en 

kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig 

met artikel 3 van het EVRM”, gelet op het feit dat bij arrest van de Raad met nummer 198 980 van 30 

januari 2018 de tenuitvoerlegging van de beslissing van 22 november 2017 op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet geschorst wordt en gelet op de redenen voor het schorsen van voormelde 

beslissing die verband houden met het ontwikkelen van een ernstig middel betreffende een schending 

van artikel 3 van het EVRM omwille van het gebrek aan onderzoek van de beschikbaarheid en 

ontvankelijkheid in Togo van de heden door de verzoekende partij benodigde medische behandeling, 

zoals blijkt uit de vaststellingen onder punt 3.3.2.3, blijkt prima facie dat ook bij de tenuitvoerlegging van 

de huidige bestreden beslissing een schending van artikel 3 van het EVRM niet kan uitgesloten worden.  

 

De Raad wijst er op dat de beslissing van 22 november 2017, die een antwoord biedt op de aanvraag 

van de verzoekende partij om machtiging tot verblijf op grond van medische redenen, werd geschorst 

zodat er momenteel geen definitieve beslissing is over deze aanvraag. In de huidige stand van het 

geding kan het bestreden bevel dan ook niet ten uitvoer worden gelegd zonder dat er een risico is op 

een schending van artikel 3 van het EVRM. 

 

3.3.2.6. De opmerkingen van de verwerende partij in de verweernota doen aan voormelde vaststellingen 

geen afbreuk.  

 

3.3.2.7. Een schending van artikel 3 van het EVRM is prima facie aangetoond. 

 

Dit onderdeel van het tweede middel is prima facie ernstig. 

 

De aangevoerde grief op grond van artikel 3 van het EVRM is ernstig. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

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

 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, §2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

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 EVRM (de artikelen 2, 3, 4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

In het verzoekschrift geeft de verzoekende partij als moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan dat de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een schending van artikel 3 van het EVRM tot gevolg zal 

hebben. 

 

De verzoekende partij kan gelet op de ernst van de grief op grond van artikel 3 van het EVRM (cf. 

supra) worden gevolgd. De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is wettelijk 

vervuld. 

 

3.5. Aangezien is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden dient de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de bestreden beslissing te worden bevolen. 

 

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 en Administratieve Vereenvoudiging van 25 

januari 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering (bijlage 13septies) wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. VERMANDER 

 

 


