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 nr. 126 364 van 26 juni 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 

31 januari 2014 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 2 januari 2014 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 maart 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt voor 

de verzoekende partijen en van advocaat E. IMPENS, 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. Verzoekers kwamen op 2 november 2010 toe op Belgisch grondgebied en dienden op 3 november 

2010 een asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen  nam op 24 augustus 2011 

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status. Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus (RvV 16 december 2011, nr. 71 982). 
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1.3. Verzoekers dienden op 7 november 2011 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). 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 22 november 2011 

een beslissing waarbij de in punt 1.3 vermelde aanvraag ontvankelijk werd verklaard. 

 

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

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) nam op 18 december 2013 een beslissing waarbij de in 

punt 1.3 vermelde aanvraag ongegrond werd verklaard. 

 

1.6. Op 2 januari 2014 trof de gemachtigde van de staatssecretaris beslissingen tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlagen 13quinquies). Verzoekers werden hiervan 

diezelfde dag per aangetekend schrijven in kennis gesteld. 

 

Dit vormen de bestreden beslissingen waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

- ten aanzien van eerste verzoeker: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, wordt aan de heer, die verklaart te heten , 

naam : S.(…) 

voornaam : S.(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : M.(…) 

nationaliteit : Sri Lanka 

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 24 augustus 2011 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status genomen en op 16 december 2011 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status genomen. 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, 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 betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen” 

 

- ten aanzien van tweede verzoekster: 

 

“In uitvoering van artikel. 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 

1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van  

vreemdelingen, wordt aan mevrouw , die verklaart te heten , 

naam : S.(…) 

voornaam : G.(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : J.(…) 

nationaliteit : Sri Lanka 

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

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

zijn om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

Op 24 augustus 2011 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status genomen en op 16 december 2011 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een 
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beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

In uitvoering van artikel 7, 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 betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van niet-ontvankelijkheid 

van het beroep wegens het gebrek aan het rechtens vereiste belang. Volgens de verwerende partij 

kunnen verzoekers geen enkel voordeel putten uit de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

aangezien deze werd genomen op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet dat een 

gebonden bevoegdheid omvat in hoofde van de gemachtigde van de staatssecretaris. Aangezien 

verzoekers niet betwisten dat zij niet in het bezit zijn van een geldig paspoort met een geldig visum, kan 

de gemachtigde van de staatssecretaris niet anders dan aan verzoekers wederom een bevel af te 

leveren. 

 

2.2. Samen met de verwerende partij wijst de Raad erop dat geen bevel mag worden afgeleverd, zelfs 

niet op grond van een gebonden bevoegdheid, wanneer dit een inbreuk zou teweeg brengen op de 

grondrechten uit 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). Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet waardoor de Raad, ondanks 

de vaststelling dat het bestuur over een gebonden bevoegdheid beschikt, de gegrondheid dient te 

onderzoeken van de middelen die gestoeld zijn op een schending van hogere verdragsbepalingen. 

Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waarbij de inhoud van de grief die gebaseerd 

is op een artikel uit het EVRM kan worden onderzocht en waarbij passend rechtsherstel kan worden 

verleend, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat de manier betreft 

waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 

2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). 

 

2.3. In een eerste onderdeel van hun enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 3 van 

het EVRM. Verzoekers formuleren hun grief als volgt: 

 

“Een eventuele terugkeer naar Sri Lanka zou een schending uitmaken van art 3 van het EVRM.

 Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: " Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch 

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen". 

Wanneer verzoekers zouden moeten terugkeren zal artikel 3 van het EVRM geschonden worden. 

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling 

dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe 

geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf. 

( Arrest Kirkwood (19479/83), 12 maart 1984). 

DVZ houdt in zijn bestredenen beslissingen geen enkele rekening met de reële dreiging die er bestaat in 

hoofde van verzoekers. Verzoekers wensen op te merken dat uit de vele recente media wel degelijk 

blijkt dat de situatie in Sri Lanka nog steeds levensgevaarlijk is. 

Hoewel de Sri Lankaanse autoriteiten naar buiten toe de schijn ophouden dat .er geen problemen zijn in 

Sri Lanka , dat de oorlog gedaan is en er vrede heerst over heel het land, dat de vroegere LTTE leden 

of mensen die banden hadden met LTTE niet gefolterd worden, en dergelijke, strookt dit niet met de 

realiteit. Integendeel de situatie is verergerd. 

Zelfs in de gebieden waar er niet gevochten werd, oa Jaffna, is de situatie verergerd. 

De toestand in Sri Lanka is thans op zijn minst nog steeds ernstig en zorgwekkend en dient uiterst 

voorzichtig beoordèeld te worden. 

Er ' zijn in hoofde van verzoekers dan ook objectieve en subjectieve redenen voorhanden om een 

gegronde vrees voor vervolging te koesteren. 

Zij vrezen voornamelijk onmiddellijk gearresteerd te worden door de Sri Lankaanse autoriteiten omwille 

van het feit dat zij banden hebben gehad met LTTE in het verleden.1 

Het Europees Hof heeft in de zaak E.G. vs het Verenigd Koningrijk 8 achtergrond risico factoren 

opgesteld waarmee beoordeeld wordt wanneer de terugkeer naar het land van herkomst risico vol is: 
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Etnische Tamil 

Asielaanvraag in een ander land 

Terugkeer uit (Londen) 

Wellicht te weinig ID informatie 

Banden met LTTE 

Actief lid zijn 

Voorgaande arrestaties 

Littekens 

Verzoekers hebben 4 van de 8 risico factoren. 

Zij kunnen dus niet terugkeren aangezien hun leven in gevaar is bij terugkeer. 

Bovendien zijn verzoekers al meer dan drie jaar niet in hun land van herkomst geweest! Hoe zullen ze 

hen ontvangen, indien ze weten dat zij een asielaanvraag in het buitenland hebben ingediend? 

Dat zij dan ook niet kunnen terugkeren zonder werkelijk gevaar voor hun leven. Zij zijn uit Sri Lanka 

gevlucht . 

Het is voor betrokkenen onmogelijk om terug te keren naar Sri Lanka uit vrees voor hun leven. Zij 

vrezen voor persoonlijke vervolging bij terugkeer. 

Dat zij niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst! 

Bovendien wensen verzoekers te wijzen naar recente rechtspraak uit Nederland. 

In de zaak AWB12/24857 wordt het volgende gesteld: " Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder 

het standpunt ingenomen dat de informatie die uit de algemene rapporten en artikelen naar voren komt 

niet betekent dat het relaas van verzoeker op een andere wijze moet worden beoordeeld dan bij de 

eerste asielaanvraag van verzoeker is gedaan. Als de situatie in Sri Lanka is verslechterd, laat dit 

onverlet dat verzoekers vrees niet aannemelijk is bevonden, aldus verweerder. Dit standpunt volgt de 

voorzieningenrechter niet. Dat verzoekers vrees eerder door verweerder niet aannemelijk is bevonden 

kan er niet aan in de weg staan dat verweerder, gelet op hetgeen hierboven is overwogen, die vrees 

aan de hand van de nieuwe informatie opnieuw beoordeelt." 

Bovendien hebben zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk hun houding ten opzichte van het 

uitwijzen van Sri Lankanen gewijzigd. 

AWB 12/17917 dd. 22.06.2012 van de Voorzieningenrechter in 's- Gravenhage (Nederland) "ver klaart 

het volgende: "De voorzieningenrechter is van oordeel dat met de in overweging 11 genoemde 

informatie voldoende aannemelijk is geworden dat de situatie van terugkerende afgewezen Tamil-

asielzoekers in 2012 wezenlijk is verslechterd ten. opzichte van de in het ambtsbericht geschreven 

periode. Diverse gevallen van marteling zijn gerapporteerd, terwijl niet vastgesteld kan worden dat het 

ging om personen die zich in een andere situatie dan verzoeker bevonden. In zoverre is daarom sprake 

van nieuwe feiten en omstandigheden die afbreuk kunnen doen aan het besluit in de procedure, en 

moet het besluit van verweerder worden getoetst." 

Dat het voor verzoekers onbegrijpelijk is, hoe twee buurlanden een totaal andere visie kunnen hebben 

op dezelfde situatie als de Belgische autoriteiten.” 

 

2.4. Artikel 3 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

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

lingen 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). 

 

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. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 

108 in fine). 
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Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 

praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

  

2.5. In casu beperken verzoekers zich tot beweringen dat “uit de vele recente media wel degelijk blijkt 

dat de situatie in Sri Lanka nog steeds levensgevaarlijk is”. Er dient te worden opgemerkt dat artikel 3 

van het EVRM vereist dat de verzoekende partijen doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden 

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

risico lopen om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandelingen. Diegene die 

aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt zal zijn beweringen moet staven met een begin van bewijs, 

zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling, zoals geuit 

in onderhavig verzoekschrift, op zich niet volstaan om een inbreuk op artikel 3 van het EVRM 

aannemelijk te maken. Men moet “concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen” 

(RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). Een loutere eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden 

geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262; 

RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 25 juni 2003, nr. 120.961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123.977). 

Verzoekers brengen immers geen objectieve landeninformatie aan over Sri Lanka. 

 

2.6. Wat de door verzoekers aangehaalde risicofactoren betreft, merkt de Raad op dat de beweerde 

banden in het verleden met LTTE reeds het voorwerp uitgemaakt hebben van een asielaanvraag die 

door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen werd geweigerd. In het arrest van de Raad (RvV 16 december 2011, nr.   

71 982, zie punt 1.2) werd het volgende overwogen: “Zoals reeds uiteengezet hebben verzoekers niet 

aannemelijk gemaakt dat zij daadwerkelijk verdacht werden van banden te hebben met de LTTE en zij 

kunnen niet als een mogelijk risicoprofiel worden beschouwd.” Verzoekers brengen thans geen 

elementen aan die hierop een ander licht werpen zodat zij niet aantonen dat zij deel uitmaken van een 

groep die systematisch zou zijn blootgesteld aan een praktijk van slechte behandelingen. Zij kunnen 

zich derhalve niet beroepen op de risicofactoren die zij afleiden uit de rechtspraak van het EHRM. De 

hypotheses van verzoekers over hun wedervaren bij terugkeer naar Sri Lanka volstaan evenmin als 

bewijs van een schending van artikel 3 van het EVRM. Waar zij tenslotte verwijzen naar de rechtspraak 

uit Nederland, dient te worden vastgesteld dat verzoekers geenszins aantonen dat hun situatie 

vergelijkbaar is met deze die aan de grondslag lag van de uitspraken van de Nederlandse rechters.  

 

2.7. Er werd geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk gemaakt. Vermits verzoekers niet 

kunnen terugvallen op een verdedigbare grief, gestoeld op één van de bepalingen van het EVRM, dient 

de verwerende partij te worden bijgetreden waar zij meent dat verzoekers geen enkel voordeel kunnen 

putten uit hun beroep.  

 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens het gebrek aan het rechtens vereiste belang is gegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juni tweeduizend veertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


