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 nr. 146 420 van 27 mei 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 6 oktober 2014 heeft 

ingediend om de schorsing van de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten - asielzoeker van 16 oktober 2014. 

 

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. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 november 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 april 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. TIJINE, die loco advocaat A. DAOUT verschijnt voor de 

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

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN – ASIELZOEKER 

 

In uitvoering van artikel 75, §2 /artikel 81 en artikel 75, §2 van het koninklijk besluit van 9 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, 

[…] 
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nationaliteit : Onbepaald 

 

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 08/10/2014 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus genomen(1) 

 

(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.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt de volgende exceptie op: 

 

“Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verweerder het vereiste belang bij het ingediende 

beroep, nu dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 kunnen 

slechts beroepen voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling 

die doet blijken van een benadeling of een belang. 

In casu werd aan verzoekende partij bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 . 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt: 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven.” 

(eigen vetschrift en onderlijning) 

Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet over een discretionaire bevoegdheid wanneer 

artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient toegepast te worden. 

In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste 

documenten. 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de staatssecretaris niet anders dan 

in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, na te hebben vastgesteld dat 

de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de vereiste documenten, een nieuw 

bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij ter kennis te laten brengen. 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de Staatssecretaris 

op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven 

aan de betrokken vreemdeling. 

In casu werpt verzoekende partij evenwel geen schending op van enige hogere rechtsnorm. 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren. 

De verweerder besluit dan ook dat het annulatieberoep onontvankelijk is wegens gebrek aan belang.” 
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2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is van oordeel dat in casu van een 

gebonden bevoegdheid waarbij het bestuur geen enkele appreciatiemarge zou hebben, geen sprake is. 

Vooreerst stelt de Raad vast dat naar luid van artikel 7 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) , de minister of zijn gemachtigde een bevel mag of moet geven, "onverminderd 

meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag". Reeds op grond hiervan alleen, dient 

te worden vastgesteld dat de minister of zijn gemachtigde, alvorens het bevel te geven, zich dient te 

vergewissen van het feit of er geen verdragsbepalingen zijn die de afgifte van een bevel verhinderen. Zo 

mag geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke 

bepalingen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (hierna: EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Ook nog zal de minister krachtens 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bij het nemen van de verwijderingsmaatregel rekening moeten 

houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van 

de betrokkene.  Ook artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet vermeldt elementen waarmee rekening 

moet worden rekening gehouden vooraleer over te gaan tot een verwijderingsmaatregel. Er kan dan ook 

niet worden volgehouden dat het de minister of zijn gemachtigde aan elke beoordelingsmarge ontbreekt 

bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. De verzoekende partij heeft er hoe dan ook een belang bij 

de feitelijke vaststellingen of de juistheid van de conclusies te weerleggen die tot de bestreden 

beslissing aanleiding hebben gegeven, ook al betreft het een gebonden bevoegdheid.  

 

2.3. De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. De verzoekende partij voert een eerste, tweede, derde, vier, vijfde en zesde middel aan, luidend 

als volgt: 

 

“2.1. Eerste middel 

Schending van artikel 7 van de vreemdelingenwet 

Artikel 7 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

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

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

4° wanneer hij door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

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

te kunnen schaden; 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 

7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 

8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder in 

het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 

9° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de overheden van de overeenkomstsluitende Staten, ter verwijdering van het grondgebied van 

deze Staten, aan de Belgische overheden wordt overgedragen; 

10° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 

overgedragen worden; 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken; 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is. 
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Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen onder Titel IIIquater, kan de minister of zijn 

gemachtigde, in de in artikel 74/14, § 3, bedoelde gevallen de vreemdeling naar de grens terugleiden. 

Te dien einde, en tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen 

worden toegepast, kan de vreemdeling vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat of 

wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of 

belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan. 

De minister of zijn gemachtigde kan, in dezelfde gevallen, de vreemdeling een verblijfplaats aanwijzen 

voor de tijd die nodig is om deze maatregel uit te voeren. 

De Minister of zijn gemachtigde kan echter deze opsluiting telkens met een periode van twee maanden 

verlengen wanneer de nodige stappen om de vreemdeling te verwijderen werden genomen binnen 

zeven werkdagen na de opsluiting van de vreemdeling, wanneer zij worden voortgezet met de vereiste 

zorgvuldigheid en wanneer de effectieve verwijdering van deze laatste binnen een redelijke termijn nog 

steeds mogelijk is. 

Na een verlenging kan de in het voorgaande lid bedoelde beslissing enkel door de Minister genomen 

worden. 

Na vijf maanden te zijn opgesloten, moet de vreemdeling in vrijheid worden gesteld. 

In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale 

veiligheid, kan de opsluiting van de vreemdeling, na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, 

telkens verlengd worden met één maand, zonder dat de totale duur van de opsluiting daardoor evenwel 

meer dan acht maanden mag bedragen.” 

In casu heeft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid geheel ten onrechte 

geoordeeld dat verzoeker het grondgebied moet verlaten omdat hij “is niet in het bezit van een geldig 

paspoort met geldig visum”. 

De Dienst vreemdelingenzaken gaat er echter aan voorbij dat verzoeker vluchteling is, en dat zijn 

asielprocedure nog steeds hangende is. 

Verzoeker heeft weliswaar van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus ontvangen, doch is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in volle rechtsmacht, en dit beroep is nog steeds hangende. Verzoeker ziet 

dan ook niet in waarom de Dienst Vreemdelingen toch heeft besloten om hem meteen het land uit te 

sturen. 

Als enige motief vermeldt de bestreden beslissing dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig 

paspoort met visum. Aldus wordt eraan voorbijgegaan dat verzoeker in het kader van zijn 

asielprocedure meermaals benadrukte dat hij illegaal naar België is gereisd. 

Dat het middel ernstig is. 

 

2.2 Tweede middel 

Schending van de formele en materiële motiveringsplicht – schending van de artikelen 2 en 3 van de 

Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en 

artikel 62 van de vreemdelingenwet blijkt dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden (formele motiveringsplicht). 

b) In de motivering moeten zowel de feitelijke als de juridische motieven worden vermeld op grond 

waarvan het bestuur de beslissing genomen heeft, en deze motivering moet afdoende zijn. De 

administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten (materiële motiveringsplicht). 

In casu is noch aan de formele motiveringsplicht voldaan, in die zin dat de bestreden beslissing quasi 

geen motieven voor de beslissing weergeeft, noch aan de materiële motiveringsplicht daar dit motief 

zoals blijkt uit wat voorafgaat in de uiteenzetting van het eerste middel, geenszins correct, noch 

pertinent, laat staan afdoende is. 

Dat het middel ernstig is. 

 

2.3 Derde middel 

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het bestuur op om zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en 

deze te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, 

nr. 154.954). 

In casu is het bestuur klaarblijkelijk bijzonder onzorgvuldig tewerk gegaan. Verzoeker benadrukt 

wederom dat verweerder eraan voorbijgegaan is dat er nog geen definitieve beslissing genomen werd in 

het kader van zijn asielprocedure, daar hij in beroep is gegaan tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen en deze procedure nog steeds hangende is, en dat hij reeds herhaaldelijk 

verklaarde dat hij over geen identiteitsdocumenten beschikt. Verweerder is dan ook klaarblijkelijk 

onzorgvuldig tewerk gegaan. 

Dat het middel ernstig is. 

 

2.4 Vierde middel 

Schending van het redelijkheidsbeginsel 

Het bestuur schendt het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich 

tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

In casu kan verzoeker niet geloven dat de Dienst Vreemdelingenzaken hem het land uitwees terwijl zijn 

asielprocedure nog hangende was. De bestreden beslissing schendt dan ook flagrant het 

redelijkheidsbeginsel. 

Dat het middel ernstig is. 

 

2.5 Vijfde middel 

Schending van de rechten van verdediging en de hoorplicht 

Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat eenieder jegens wie een besluit wordt genomen die 

zijn belangen op ingrijpende wijze beïnvloedt, vooraf in kennis dient te worden gesteld van de 

feitelijkheden en redenen die aanleiding kunnen geven tot deze beslissing en de kans en de 

gelegenheid moet krijgen om zich te verdedigen en zijn standpunt omtrent de omstandigheden van de 

zaak kenbaar te maken. Bij gevolg dient de betrokkene nog tijdens de administratieve procedure 

minstens te worden gehoord en de gelegenheid te krijgen om zijn versie van de feiten weer te geven 

(HvJ C-32/95 Commissie t. Lisretal e.a. en HvJ 85/76 Hoffman- La Roche t. Commissie). 

In casu is uit het voorgaande duidelijk gebleken dat de rechten van verdediging en de hoorplicht 

geschonden worden. Op geen enkel moment heeft verzoeker zich kunnen verdedigen tegen de 

afwijzing van zijn asielaanvraag, er werd immers meteen een beslissing genomen om het land te 

verlaten. Verzoeker heeft zich dan ook op generlei manier kunnen verdedigen tegen de afwijzing van 

zijn asielaanvraag, en heeft niet de kans gekregen om zijn situatie toe te lichten en aan te tonen dat hij 

wel degelijk nood heeft aan internationale bescherming, en de motieven van de commissaris-generaal 

op grond waarvan zijn asielaanvraag werd afgewezen grondslag missen. Het hoeft dan ook geen verder 

betoog dat de rechten van verdediging schromelijk geschonden werden. 

Dat het middel ernstig is. 

 

2.6 Zesde middel 

Schending van het rechtszekerheidsbeginsel 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat het recht voorzienbaar en toegankelijk moet zijn, dat de 

rechtzoekende moet kunnen uitmaken welke gevolgen een bepaalde handeling naar redelijkheid zal 

hebben en dat de overheid niet zonder objectieve en redelijke verantwoording mag afwijken van de 

beleidslijnen die zij bij de toepassing van de reglementering aanhoudt (RvS 4 oktober 2004, nr. 

135.661). 

In casu mocht verzoeker er toch van uitgaan dat hij minstens nog de kans zou krijgen om in beroep te 

gaan tegen de afwijzingsbeslissing van zijn asielaanvraag alvorens het land te worden uitgestuurd. Hij 

heeft immers alles gedaan wat het bestuur hem vroeg, en heeft zonder fout en tijdig alle documenten 

overgemaakt waarnaar hem gevraagd werd. Hij vertrouwde erop dat de foutieve beslissing van de 

commissaris-generaal om zijn asielaanvraag af te wijzen, rechtgezet zou worden in beroep. De 

bestreden beslissing schendt dan ook het rechtszekerheidsbeginsel. 

Dat het middel ernstig is.” 

 

3.1.2. De middelen worden samen beoordeeld. Immers, de verzoekende partij is luidens de 

bewoordingen ervan in wezen van oordeel dat het bevel om het grondgebied te verlaten niet 

rechtsgeldig kon worden genomen zolang haar beroep tegen de beslissing inzake haar asielaanvraag 

hangende was. Aan dit uitgangspunt verbindt zij alle door haar opgeworpen schendingen.  
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3.1.3. Artikel 39/70 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) luidt als volgt: 

 

“Behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het indienen van het beroep 

vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van de vreemdeling geen 

enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen worden uitgevoerd. 

Het eerste lid is niet van toepassing wanneer een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect 

refoulement zoals vastgesteld in toepassing van artikel 57/6/2 en: 

1° betrokkene een eerste volgende asielaanvraag heeft ingediend binnen de achtenveertig uur voor zijn 

verwijdering louter teneinde de uitvoering van een beslissing die tot zijn verwijdering van het 

grondgebied zou leiden, te vertragen of te hinderen; of 

2° betrokkene een nieuwe volgende asielaanvraag indient na een definitieve beslissing over een eerste 

volgende asielaanvraag.” 

 

3.1.4. Het schorsend effect van de beroepstermijn en het onderzoek van het beroep uit artikel 39/70 

verhindert niet dat een terugkeerbesluit wordt genomen, maar wel dat dit ten uitvoer wordt gelegd (Rvs 

10 maart 2015 , nrs; 11124 (c), 11125 (c) en 11126 (c)) 

 

3.1.5. Verder stelt de Raad vast dat het beroep dat door de verzoekende partij werd ingediend tegen de 

beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft geresulteerd in ’s 

Raads arrest nr. 141 545 van 23 maart 2015. Met dit arrest werd zij uitgesloten van de 

vluchtelingenstatus op grond van artikel 1 D van het Vluchtelingenverdrag “omdat verzoeker niet 

aantoont dat hij zich op het ogenblik van zijn vertrek uit Libanon in een persoonlijke situatie van ernstige 

onveiligheid bevond waardoor hij omwille van redenen buiten zijn invloed en onafhankelijk van zijn wil 

verhinderd werd om de door de UNRWA verleende bijstand te genieten en die hem ertoe zou hebben 

aangezet het mandaatgebied van UNRWA te verlaten.” Verder werd met dit arrest haar de subsidiaire 

beschermingsstatus geweigerd.  

 

3.1.6. Nu de verzoekende partij haar eerste tot en met zesde middel volledig ophangt aan de 

vaststelling aan het feit dat de thans bestreden beslissing werd genomen alvorens haar beroep tegen de 

beslissing van de Commissaris-generaal zijn beslag had gekregen, valt niet in te zien welk belang zij 

nog kan laten gelden bij deze grief en alle daaraan vastgekoppelde schendingen. Dit temeer nu er geen 

enkele indicatie in het administratief dossier aanwezig is dat zij gedwongen zou zijn of worden 

verwijderd alvorens uitspraak werd gedaan over het beroep tegen de beslissing van de Commissaris-

generaal, en bij uitbreiding, alvorens uitspraak werd gedaan over het onderhavige beroep tegen het 

bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

3.1.7. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde middel niet 

kunnen worden aangenomen.  

 

3.2.1. In een zevende en achtste middel betoogt de verzoekende partij het volgende: 

 

“2.7 Zevende middel 

Schending van het proportionaliteitsbeginsel 

Uit het proportionaliteitsbeginsel volgt dat uit de afweging van de belangen van de de rechtszoekende 

jegens de belangen van de staat niet mag blijken dat de belangen van de rechtszoekende onevenredig 

geschaad worden door de gevolgen van de beslissing van het bestuur. 

In casu heeft de bestreden beslissing tot gevolg dat verzoeker het land moet verlaten. Hij kan echter 

nergens heen, en als hij zou terugkeren naar Libanon is zijn leven in gevaar door de ernstige problemen 

die hij kent met de overheid. Deze beslissing raakt verzoeker dan ook de in de kern van zijn bestaan en 

ontneemt hem zijn recht op leven, het meest fundamentele recht van de mens. De ernst hiervan en de 

mate waarin verzoeker benadeeld wordt, wegen dan ook niet op tegen de nadelen die de staat zou 

ondervinden van een positieve beslissing, wat deze ook moge zijn. 

Dat het middel ernstig is. 

 

2.8 Achtste middel 

Schending van Artikel 2 en 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) 

Artikel 2 EVRM voorziet in het recht op leven en artikel 3 beschermt verzoeker tegen foltering of 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. De kans dat verzoeker hiervan het slachtoffer 
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wordt als hij het land moet verlaten is reëel. De bestreden beslissing schendt dan ook de artikelen 2 en 

3 van het EVRM. 

Dat het middel ernstig is.” 

 

3.2.2. De Raad kwam in het arrest nr. 141 545 tot de volgende conclusies: 

 

Met betrekking tot de uitsluiting van de vluchtelingenstatus: 

 

“In casu wordt vastgesteld dat verzoeker niet aantoont dat hij zich op het ogenblik van zijn vertrek uit 

Libanon in een persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid bevond waardoor hij omwille van redenen 

buiten zijn invloed en onafhankelijk van zijn wil verhinderd werd om de door de UNRWA verleende 

bijstand te genieten en die hem ertoe zou hebben aangezet het mandaatgebied van UNRWA 

te verlaten.”; 

 

en met betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermnigsstatus: 

 

“Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas en mede in acht genomen het 

geheel van wat voorafgaat, toont verzoeker niet aan dat de bepalingen van artikel 48/4, § 2, a) en b) van 

de vreemdelingenwet inzake de subsidiaire beschermingsstatus op hem van toepassing zijn en zijn er 

geen redenen voorhanden om aan te nemen dat verzoeker in zijn land van gewoonlijk verblijf een reëel 

risico loopt een behandeling te ondergaan in strijd met de artikelen 2 en 3 EVRM.” 

 

en 

 

“Niettegenstaande uit de beschikbare informatie aldus blijkt dat de ontwikkelingen in Syrië een 

negatieve uitwerking hebben in Libanon, waarbij hoofdzakelijk in de grenszone in het oosten en het 

noorden van Libanon ook burgerslachtoffers zijn gevallen ten gevolge van invallen en raketaanvallen 

vanwege Syrische rebellengroeperingen en aanvallen vanwege het Syrische leger en dat toenemende 

spanningen tussen leden van de verschillende geloofsgemeenschappen leiden tot toenemend 

sektarisch geweld, kan hieruit niet zonder meer worden besloten dat er actueel in Libanon sprake is van 

een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld waardoor die confrontaties worden 

gekenmerkt dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker 

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld 

door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit het 

tegendeel blijkt.” 

 

3.2.3. Aangezien in het voormelde ook wordt uiteengezet om welke redenen de verzoekende partij niet 

heeft aangetoond dat zij een gegronde vrees koestert ten aanzien van de Libanese autoriteiten, kan de 

Raad kan alleen maar vaststellen dat de verzoekende partij zich verliest in blote beweringen, die niet 

opwegen tegen hetgeen reeds in het kader van het onderzoek van haar asielaanvraag werd onderzocht 

en ongefundeerd werd bevonden.  

 

3.2.4. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het zevende en achtste middel ongegrond zijn.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel. 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


