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 nr. 140 150 van 3 maart 2015 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2015 heeft 

ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van de beslissing van 24 februari 2015 van de gemachtigde van de Belgische staat, 

vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

tot binnenkomstweigering met terugdrijving – asielzoeker (bijlage 11ter) aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht op 24 februari 2015. 

 

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 2 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. FORGET, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Over de gegevens van de zaak 
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1.1.  Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 4 januari 2015 het Rijk binnen en diende op 4 januari 
2015 een asielaanvraag in. Een beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving-asielzoeker werd 
aan verzoeker op dezelfde dag betekend.  Op 21 januari 2015 werd een beslissing tot weigering van de 
hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin 
van artikel 48/3 en artikel 48/4 de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 
Vreemdelingenwet). Verzoekende partij ging hiertegen in beroep bij de Raad. De Raad heeft bij arrest 
nr. X van 19 februari 2015 aan verzoekende partij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming 
geweigerd.    
  
1.2. De repatriëring van verzoeker die was voorzien voor 20 februari, 23 februari kon niet doorgaan 
wegens verzet van verzoekende partij. Verzoeker werd naar de luchthaven gebracht voor zijn 
repatriëring op 26 februari 2015. Ook deze kon niet doorgaan nu verzoeker een tweede asielaanvraag 
heeft ingediend op 24 februari 2015 (zie administratief dossier). De commissaris-generaal heeft zich 
over deze asielaanvraag uitgesproken in zijn beslissing van weigering van inoverwegingname van een 
meervoudige asielaanvraag van 2 maart 2015.  
 
1.3. Op 24 februari 2015 wordt een tweede de beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving-
asielzoeker van de verzoekende partij opnieuw aan verzoeker betekend. 
 
1.4.  De bestreden beslissing luidt als volgt: 
  
 “In uitvoering van artikel 72, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1961 betreffende de 

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

Wordt de toegang tot het Rijk geweigerd aan de heer, die verklaart te heten: 

Naam: B. (…) M. (…) 

Voornaam: M. (…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (/…) 

nationaliteit: Pakistan 

Derhalve wordt de betrokkene teruggedreven, zodra deze beslissing uitvoerbaar wordt. 

REDEN VAN DE BESLISSING 

Art 3, eerste lid, 2° - Niet in het bezit van een geldig reisdocument/geldige reisdocumenten 

Art 3, eerste lid, 2° - In het bezit van een vals/nagemaakt/vervalst reisdocument 

Art 3, eerste lid, 2°- Niet in het bezit van een geldig visum of een geldige verblijfsvergunning” 

 
2. Over de ontvankelijkheid van het beroep  
  
2.1. Verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid ratione temporis op. 
 
2.2. De Raad merkt in dit verband op dat artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet luidt als 
volgt:  

 
“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 terugdrijvings-
maatregel, 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.”.  
 
Artikel 39/57, § 1, derde lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:   

 
“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 
dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 
of terugdrijvingsmaatregel wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.”  
 
Artikel 1, 6° van de vreemdelingenwet definieert een verwijderingsmaatregel als volgt:  
“6° beslissing tot verwijdering: de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling 
vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt;”  
 
Ter terechtzitting wordt niet ter discussie gesteld dat het in casu bestreden bevel om het grondgebied te 
verlaten een verwijderingsmaatregel is.  
 
Naar luid van artikel 39/57, § 2 van bovengenoemde wet begint de in paragraaf 1 bepaalde 

beroepstermijn te lopen,  
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“3° wanneer de kennisgeving is gebeurd door afgifte tegen ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die 

volgt op de afgifte of de weigering tot ontvangst;  

4° wanneer de kennisgeving is gebeurd per fax of bij elke andere bij deze wet toegelaten en niet in dit lid 

voorziene betekeningswijze, vanaf de eerste dag die volgt op die van de verzending.  

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke 

feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag.  

Voor de toepassing van deze bepaling wordt als werkdag beschouwd, elke dag niet zijnde een zaterdag, 

zon- of feestdag.” 

 

De kwestieuze beroepstermijn is van openbare orde en moet strikt worden toegepast. 

 

2.3.  Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat aan verzoeker op 4 januari 2015 een eerste 
beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving-asielzoeker werd betekend. Het betreft in casu 
een beroep tegen de beslissing tot binnenkomstweigering met terugdrijving-asielzoeker van 24 februari 
2015. De beslissing waarvan in voorliggende zaak de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
wordt gevorderd, is dus een tweede verwijderingsmaatregel. Verzoeker beschikte derhalve over een 
beroepstermijn van vijf dagen om een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te 
dienen. Woensdag 25 februari 2015 is derhalve de eerste dag van de beroepstermijn, zodat zondag 1 
maart 2015 de vervaldag is. Gelet op artikel 39/57, § 2 van de Vreemdelingenwet wordt de vervaldag 
verplaatst op de eerstvolgende werkdag zijnde maandag 2 maart 2015.    
  
2.4. Het op 2 maart 2015 ingediende beroep is bijgevolg tijdig. De exceptie wordt verworpen. 
 
3. Inzake de procedure 
 

3.1. In het verzoekschrift vraagt verzoeker dat de procedure in de Franse taal wordt gevoerd.  

 

3.2. Overeenkomstig artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet worden de beroepen behoudens wanneer 

de taal van de procedure bepaald is overeenkomstig artikel 51/4 van dezelfde wet voor de Raad 

behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Artikel 39/14 van de vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de 

voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en 

tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat aangezien de regeling inzake het 

taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt 

voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd. De 

bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de diensten waarvan de werkkring 

het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten 

gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de 

vernietiging wordt gevorderd. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging gevorderd wordt zijn 

immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de 

talen in bestuurszaken. Gelet op het voorgaande en het feit dat de bestreden beslissing door het 

bestuur werd genomen in het Nederlands, dient de Raad de Nederlandse taal als procedure-taal te 

hanteren.  

 
4. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

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. 
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Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

  

4.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

4.1.1. 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”. 

 

4.1.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

4.1.3. 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. De verwerende partij verzet zich hier niet tegen.  

 

4.1.4. Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

4.1.5. Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

4.2. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van het enige op ontvankelijke wijze aangevoerde 

middel 

 

4.2.1. 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 2006, 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. 

 

4.2.2. De toepassing van deze voorwaarde  

  

4.2.2.1. Verzoekende partij leidt een enig middel af uit de schending van artikel 3 van het EVRM nu hij 

vreest onderworpen te worden aan onmenselijke of vernederende behandelingen in geval hij wordt 

teruggestuurd naar Togo en Dubai. 

  

4.2.2.2. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

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 bij verwijdering 

naar het land van bestemming, houdt de Raad zich aan de door het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens (het EHRM) gegeven aanwijzingen.  
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Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Het Hof oordeelde echter evenzeer dat artikel 3 van het EVRM niet het recht waarborgt om op het 

grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan 

verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de 

gezondheidstoestand van een vreemdeling beïnvloedt niet volstaat om een schending van die bepaling 

op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de 

uitwijzing dwingend zijn kan een schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde zijn (EHRM 27 mei 

2008, nr. 26.565/05, N./ Verenigd Koninkrijk). Wie zich aldus wenst te beroepen op artikel 3 van het 

EVRM moet er blijk van 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. 

 

4.2.2.3. Verzoekende partij stelt dat zij gerechtelijk vervolgd zal worden in Togo en/of Dubai omdat zij 

(op haar reis naar België) in deze landen een vals internationaal paspoort heeft gebruikt, en bij een 

terugdrijving naar één van deze landen niet over geldige reisdocumenten zal beschikken. Beide zaken 

zouden een voldoende reden zijn om in deze landen in detentie geplaatst te worden. Voorts stelt 

verzoekende partij dat uit objectieve informatie blijkt dat de situatie in detentiecentra en gevangenissen 

in deze landen dermate slecht is dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 3 EVRM. Met 

verwijzing naar de arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, SAADI tegen Italië van 

28 februari 2008 n° 37201/06) §§ 128-136 en SOERING t. het Verenigd Koninkrijk van 7 juli 1989 §§ 88 

en 100, met enkele citaten uit mensenrechtenrapporten en met verwijzing naar de strafwetgeving in 

beide landen, stelt verzoekende partij dat de gevangenisomstandigheden in beide landen in strijd zijn 

met artikel 3 van het EVRM.    

 

4.2.2.4. Uit het administratief dossier, met name uit rechtspraak van de Raad handelend in beroep tegen 

de beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen inzake 

verzoekers asielaanvraag (RvV 19 februari 2015, nr. X) en uit de verweernota blijkt dat  verzoekende 

partij jarenlang legaal in het Verenigd Koninkrijk studeerde en terugkeerde naar Pakistan met een geldig 

paspoort. Dit wordt ter terechtzitting niet betwist door verzoekende partij maar er wordt herhaald dat 

verzoekende partij illegaal naar Europa is teruggekeerd en niet in het bezit is van zijn paspoort en dus 

nog steeds vreest gearresteerd te worden in Togo en Dubai. Zowel uit het arrest van de Raad van 19 

februari 2015, nr. X als uit de beslissing van weigering van inoverwegingname van een meervoudige 

asielaanvraag van de commissaris-generaal van 2 maart 2015, opgenomen in het administratief dossier, 

blijkt dat verzoekende partij geen problemen met de Pakistaanse overheid heeft aangetoond. Het 

betoog van verzoekende partij is gesteund op de veronderstelling dat hij geen paspoort heeft en 

verzoeker dus verplicht is om via derde landen naar zijn land van herkomst terug te keren. Echter kan 

niet worden ingezien dat verzoeker, die de middelen had om als student jarenlang legaal business 

management te studeren in het Verenigd Koninkrijk, en zowel legaal en zelfs illegaal gereisd heeft, niet 

het initiatief kan nemen om zelf zijn terugkeer naar Pakistan te organiseren waar, zoals uit de weigering 

van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag van de commissaris-generaal van 2 maart 

2015 blijkt, hij geen vrees dient te hebben. Verzoeker is geheel verantwoordelijk voor zijn opgezette 

migratieroute naar Europa. Verzoeker kan daarenboven bezwaarlijk een louter hypothetisch 

geformuleerde behandeling in Lomé of Dubai aanvoeren wanneer hij op eenvoudige, directe en veilige 

wijze zijn terugkeer naar Pakistan zelf kan organiseren.  

  

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

 

4.2.2.6.  Aangezien het enige middel dat op ontvankelijke wijze kan worden aangevoerd in het kader van 

onderhavige vordering (cfr. supra) als niet ernstig moet worden afgedaan, kan de Raad volstaan met 
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deze vaststelling om de vordering af te wijzen. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde opdat de 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid zou kunnen worden bevolen is immers niet 

voldaan.  

 

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 

onderzocht. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie maart tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken  

 

 

mevr. C. FRANSEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. FRANSEN K. DECLERCK 

 


