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 nr. 156 905 van 24 november 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 13 februari 2015 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 20 januari 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13). Deze beslissing werd op 22 januari 2015 aan verzoeker ter kennis gebracht. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 oktober 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN HARCK, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, geboren te B. op (…)1963 en  op 27 januari 

2013 het Rijk te zijn binnengekomen.  

 

Op 29 januari 2013 diende verzoeker een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. 

 

Op 24 april 2013 weigerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (hierna 

verkort het CGVS) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker. Tegen 

deze beslissing van het CGVS diende verzoeker beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna verkort de Raad).  
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Op 4 oktober 2013 weigerde de Raad bij arrest nr. 111 297 eveneens de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker. 

 

Op 23 mei 2013 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten - asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Tegen deze beslissing van 23 mei 2013 diende verzoeker een beroep in bij de Raad, dat op 29 

november 2013 bij arrest nr. 114 729 werd verworpen. 

 

Op 9 oktober 2013 legde verzoeker een verklaring van wettelijke samenwoning af met A.R, zijn partner 

van Belgische nationaliteit. 

 

Op 6 november 2013 diende verzoeker een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie, als partner in een duurzame relatie (bijlage 19ter). 

 

Op 27 november 2013 diende verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet). 

 

Op 30 november 2013 stelde de lokale politie vast dat verzoeker niet meer op het opgegeven adres 

verbleef. 

 

Op 11 december 2013 nam de gemachtigde van de burgemeester van Temse een beslissing tot niet 

inoverwegingname van de aanvraag van 27 november 2013 tot verblijfsmachtiging op grond van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet. Tegen deze beslissing diende verzoeker beroep in bij de Raad. 

 

Op 27 januari 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Temse om 

de beslissing van 11 december 2013 tot niet inoverwegingname van de verblijfsaanvraag van 27 

november 2013 in te trekken. 

 

Op 27 maart 2014 verwierp de Raad bij arrest nr. 121 630 het beroep ingesteld tegen de beslissing tot 

niet inoverwegingname van 11 december 2013, aangezien het beroep door de intrekking van deze 

beslissing zonder voorwerp was geworden. 

 

Op 5 mei 2014 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Tegen deze beslissing van 5 mei 2014 diende verzoeker beroep in bij de Raad, dat op 23 oktober 2014 

bij arrest nr. 131 903 werd verworpen. 

 

Op 20 januari 2015 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 27 november 2013 op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet onontvankelijk. Tegen deze beslissing diende verzoeker een 

beroep in bij de Raad, dat op 24 november 2015 bij arrest nr. 156 903 werd verworpen. 

 

Op 20 januari 2015 nam de gemachtigde tevens de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

De heer: A., D.O.(…) 

 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

onmiddellijk na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

 

Met toepassing van artikel 74/14 §3, werd de termijn om het grondgebied te verlaten naar 0 dagen 

verminderd omdat: 

o 4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de toekenning van uitstel tot het verlaten van het 

grondgebied van 11.10.2013.” 

 

Op 22 januari 2015 diende verzoeker een nieuwe aanvraag in tot verkrijging van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Europese Unie, in functie van zijn wettelijk samenwonende partner 

R.A. 

 

Op 15 juli 2015 nam de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen deze beslissing diende verzoeker beroep in bij de Raad, 

gekend onder het rolnummer 176 149. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoeker te leggen. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt in zijn nota met opmerkingen de exceptie van onontvankelijkheid op wegens gebrek 

aan belang bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat 

hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, in casu verplicht is om een beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen en dus niet meer over een discretionaire 

bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat de minister c.q. staatssecretaris of zijn gemachtigde, gelet op 

voormelde wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van deze beslissing, behoudens in het geval 

hierdoor hogere rechtsnormen zouden worden geschonden, niet anders vermag dan opnieuw over te 

gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Verweerder wijst er verder nog op dat 

het in casu een herhaald bevel betreft, daar verzoeker reeds op 23 mei 2013 een bevel werd gegeven 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies), dat definitief en uitvoerbaar is geworden. 

 

De Raad stelt vast dat naar luid van artikel 7 van de Vreemdelingenwet, de staatssecretaris 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 

staatssecretaris 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 verkort het 

EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Het EVRM en het Handvest primeren immers op de 

Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van onderhavige vordering de gegrondheid te 

onderzoeken van het middel dat gestoeld wordt op een schending van die hogere verdragsbepalingen. 

Artikel 13 van het EVRM en 47 van het Handvest vereisen immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al 

beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier 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). Er anders over oordelen 

zou het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837).  

 

Het onregelmatig karakter van het verblijf of het feit dat een eerder bevel definitief en uitvoerbaar is 

geworden, voldoen op zich dus niet om de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, te 
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rechtvaardigen zonder dat andere elementen, in het bijzonder elementen verbonden met fundamentele 

rechten verbonden aan de artikelen 3 en 8 van het EVRM zoals onder meer weerspiegeld in artikelen 

74/13 en 74/17 van de Vreemdelingenwet, evenzeer in rekening worden genomen. De gemachtigde is 

in deze materie dus niet verstoken van enige appreciatiebevoegdheid. Artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet stelt immers dat bij het nemen van de verwijderingsmaatregel rekening moet worden 

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

van de betrokkene. Artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet vermeldt elementen inzake non-refoulement 

waarmee eveneens rekening moet worden gehouden vooraleer over te gaan tot een 

verwijderingsmaatregel. 

 

Verzoeker voert een schending aan van de artikelen 3, 6 en 8 van het EVRM. Een onderzoek ten 

gronde van dit middel dringt zich op. Verweerder kan niet vooruitlopen op dit onderzoek door de Raad.  

 

De exceptie van onontvankelijkheid wordt derhalve verworpen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 9bis en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 3, 6 en 8 van het EVRM, van “het algemeen rechtsbeginsel van 

goed bestuur” en van het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Hij licht dit middel toe als volgt: 

 

“Artikel 62 van de wet van 15/12/1980, en artikel 3 van de wet van 29/07/1991 bepalen dat de 

beslissingen zowel in feite als in rechte gemotiveerd moeten worden. 

Artikel 3 van de Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen legt het bestuur 

nochtans de verplichting op om de genomen beslissing op afdoende wijze te motiveren. De opgelegde 

motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke overwegingen vermelden die aan de 

beslissing ten grondslag liggen. Een motiveringsverplichting wordt tevens opgelegd door artikel 62 van 

de wet van 15/12/1980. 

Dat de bestreden beslissing niet uitlegt waarom verzoeker het bevel wordt gegeven om het grondgebied 

te verlaten, niettegenstaande het feit dat zijn land van herkomst naar een burgeroorlog afglijdt. Dat de 

Dienst Vreemdelingenzaken in de bestreden beslissing dan ook diende te motiveren waarom zij geen 

rekening heeft gehouden met de situatie van onveiligheid die sedert geruime tijd in Nigeria heerst. De 

Dienst Vreemdelingenzaken verwijst slechts naar het feit dat verzoeker geen geldig reisdocumenten 

heeft. 

Het is algemeen geweten dat de Nigeriaanse autoriteiten te kampen hebben met een religieuze oorlog 

waarbij honderden doden vallen. Hierbij worden alle Nigerianen geviseerd. Verzoeker legt 

dienaangaande een recent reisadvies van het ministerie van Buitenlandse zaken voor, dat minstens als 

een begin van bewijs dient te worden beschouwd. 

Gelet op het bestaan van een reel risico in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, diende de 

dienst vreemdelingenzaken dit gegevens onderzoeken. Dit onderzoek diende uit de bestreden 

beslissing te blijken. 

Bij gebrek van motivering omtrent de het al of niet bestaan van een risico in geval van terugkeer, dient 

men vast te stellen dat de bestreden beslissing niet op afdoende, ter zake dienende, pertinente en 

deugdelijke motieven steunt. 

Dat tevens de materiële motiveringsplicht schromelijk met de voeten werd getreden. Het feit alleen dat 

verzoeker niet beschikt over een geldig visum, is geen voldoende reden om hem in casu het bevel te 

geven het grondgebied te verlaten. 

Een schending van artikel 3 EVRM staat evenzeer vast. Dat er ernstige gronden zijn om aan te nemen 

dat verzoekster, indien de aangevochten maatregel zou worden uitgevoerd, zou worden blootgesteld 

aan een reëel risico te worden onderworpen aan een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM 

(zie EHRM 26 juli 2005, N. v. Finland, § 167). Het is de plicht van de Dienst Vreemdelingenzaken om de 

bestaande twijfels hieromtrent weg te nemen (EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 77), en er 

minstens op te antwoorden. Dat de motivering van de bestreden beslissing hieraan helemaal niet 

tegemoet komt. De betreden beslissing ontbeert in casu elke motivatie. 

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat het EHRM heeft geoordeeld dat, om het bestaan van een risico 

op onmenselijke behandeling na te gaan, de te voorziene gevolgen van de verwijdering van de 

verzoekende partij naar het andere land 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 betrokkene 
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(zie EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italie, §§ 128-129; 

EHRM 26 juli 2005, N. v. Finland, § 167 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a. v. Verenigd 

Koninkrijk, § 108 in fine). Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken geen rekening houdt met de concrete 

situatie in het land van herkomst van verzoeker, schendt zij het artikel 3 EVRM. Het is algemeen 

geweten dat Nigeria sedert geruime tijd naar een burgeroorlog afglijd. Sedert enkele maanden worden 

honderden Nigerianen dagelijks gedood omwille van de spanningen tussen de moslims en de 

christenen 

Dat het bevel om het grondgebied te verlaten dd. 20.01.2015 werd genomen op een kennelijk 

onredelijke wijze. 

De administratieve overheid is gehouden, als gevolg van de algemene principes betreffende formele 

motivering en goed bestuur om wanneer het een beslissing neemt, alle relevante elementen waarvan 

het kennis heeft in overweging te nemen op het moment dat het beslist. 

Dat het vast staat dat het bestuur alles behalve zorgvuldig handelt, en de beginselen van behoorlijk 

bestuur schendt. 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken de beginselen van behoorlijk 

bestuur niet heeft nageleefd, en dat haar handelswijze getuigt van onzorgvuldig bestuur. Uit het 

voorgaande blijkt dat de schorsing en vernietiging van de bestreden beslissing zich opdringt.” 

 

Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 6 en 8 van het EVRM en van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet, zonder dit enigszins verder toe te lichten. De Raad wijst op artikel 39/69, § 1 van de 

Vreemdelingenwet dat bepaalt dat het verzoekschrift op straffe van nietigheid een “uiteenzetting van 

feiten en middelen” moet bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder 

“middel” in de zin van deze bepaling moet worden 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). Nu verzoeker heeft nagelaten uiteen te zetten op welke manier de bestreden beslissing de 

artikelen 6 en 8 van het EVRM of artikel 9bis van de Vreemdelingenwet zou schenden, is het middel dan 

ook onontvankelijk wat deze ingeroepen schending betreft.  

 

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is aangezien de gemachtigde 

niet gemotiveerd heeft omtrent het al dan niet bestaan van een risico in geval van terugkeer, met name 

omtrent een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM in geval van terugkeer gezien de situatie 

van onveiligheid die sedert geruime tijd in Nigeria heerst. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de 

overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071, RvS 19 maart 

2004, nr. 129.466, RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

De Raad merkt op dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft op grond 

waarvan de beslissing is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers 

verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 

en wordt gesteld dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig visum. Vervolgens wordt gesteld dat 

met toepassing van artikel 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet de termijn om het grondgebied te 

verlaten werd verminderd naar nul dagen omdat betrokkene geen gevolg heeft gegeven aan een 

eerdere beslissing tot verwijdering, namelijk aan de toekenning van uitstel tot het verlaten van het 

grondgebied van 11 oktober 2013. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Waar verzoeker schijnt te menen dat de gemachtigde heeft nagelaten te motiveren omtrent een 

mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM, hoewel hij daartoe gehouden was, wijst de Raad erop 

dat de thans bestreden beslissing werd genomen op dezelfde dag en door dezelfde attaché als de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet onontvankelijk werd verklaard. De thans bestreden beslissing kan als een 
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volgbeslissing worden beschouwd. In de voormelde beslissing op grond van artikel 9bis wordt 

gemotiveerd aangaande de ingeroepen schending van artikel 3 van het EVRM, met name dat 

betrokkene geen enkel nieuw element heeft toegevoegd aan de elementen die hij reeds tijdens zijn 

asielprocedure naar voor bracht en die niet weerhouden werden door de bevoegde instanties. Verder 

motiveerde de gemachtigde dat aangaande de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM de 

beweringen met een begin van bewijs moeten worden gestaafd, terwijl het in de aanvraag enkel bij een 

bewering bleef. De Raad ziet niet in welke bijkomende motivering de thans bestreden beslissing had 

moeten bevatten. In tegenstelling tot wat verzoeker schijnt te menen omvat artikel 3 van het EVRM 

echter geen uitdrukkelijke motiveringsplicht, zodat dergelijke afweging omtrent een mogelijke schending 

van artikel 3 van het EVRM niet expliciet in de bestreden beslissing dient te worden opgenomen, naast 

de motivering die werd opgenomen in de voormelde beslissing waarbij de aanvraag om 

verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd onontvankelijk verklaard. 

Zoals eveneens uit de bespreking infra blijkt, slaagt verzoeker er overigens niet in aannemelijk te maken 

dat een eventuele terugkeer naar zijn land van herkomst artikel 3 van het EVRM zou schenden.  

 

Gelet op het voorgaande blijkt niet dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is. Een 

schending van artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet wordt niet aangenomen. 

 

Verzoeker meent dat zijn terugkeer naar zijn land van herkomst een schending zou uitmaken van artikel 

3 van het EVRM. Hij stelt dat het algemeen geweten is dat Nigeria sinds geruime tijd naar een 

burgeroorlog afglijdt en dat er een religieuze oorlog woedt waarbij honderden doden vallen en alle 

Nigerianen worden geviseerd, en voegt ter ondersteuning van dit betoog als begin van bewijs een 

recent reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij het verzoekschrift.  

 

De Raad wijst erop dat wat de schending van artikel 3 van het EVRM betreft, verzoeker moet doen 

blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land 

waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan 

foltering of mensonterende behandeling. Hij moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. 

Hij moet concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een 

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 

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). 

 

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

aanvoert dat hij 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 verzoeker 

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 hij tot de bedoelde groep behoort (situatie van onder meer 

groepsvervolging) (zie: EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist 

het EHRM niet dat de verzoeker het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die hem 

persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming 

illusoir zou maken. In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het 

EVRM verboden behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de gemachtigde 

kennis had of had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: 

EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 

75-76; EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). Dit geldt eveneens als 

in een situatie van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of nationaal gewapend conflict 

de graad van willekeurig geweld zo een uitzonderlijk hoog niveau bereikt dat er ernstige redenen zijn om 

aan te nemen dat een burger door zijn loutere aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een 

ernstige bedreiging zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, dat de omzetting 

beoogt van artikel 15 c van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen 

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die 

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende beschermingen, zoals 

geïnterpreteerd door het Hof van Justitie (HvJ 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris 

van Justitie, 2009, §§’n 35, 43 en 45 http://curia.europa.eu; in dezelfde zin EHRM 17 juli 2008, NA v. 

UK, §§’n 115-117.) 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker geen concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten heeft 

aangebracht waaruit blijkt dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat 
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hij in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden 

blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM.  

 

In dat opzicht wijst de Raad er vooreerst op dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers 

asielaanvraag op 24 april 2013 door het CGVS werd afgewezen, waarna ook de Raad op 4 oktober 

2013 bij arrest nr. 111 297 de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker 

weigerde. De Raad merkt daarbij op dat de draagwijdte van het onderzoek naar de toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus in het licht van artikel 48/4, § 2, b of c) van de Vreemdelingenwet  zeer 

nauw aansluit bij het onderzoek naar artikel 3 van het EVRM.   

 

Waar verzoeker thans in het verzoekschrift voor het eerst verwijst naar een reisadvies van de FOD 

Buitenlandse Zaken om zijn betoog te ondersteunen dat hij in Nigeria een reëel risico loopt op een 

behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat dergelijk reisadvies voor Belgen 

een algemeen advies is bestemd voor Belgische reizigers die naar het betrokken land willen reizen. Het 

heeft slechts een algemene strekking en is bedoeld om een algemene situatieschets te geven voor 

bezoekers van het betrokken land. Dit advies is al te algemeen van aard om aan te tonen dat verzoeker 

in zijn persoonlijke situatie en bij een eventuele terugkeer naar zijn land van herkomst een behandeling 

riskeert te ondergaan die strijdt met artikel 3 van het EVRM. Uit dit reisadvies blijkt niet, en evenmin acht 

de Raad het “algemeen geweten”, zoals verzoeker voorhoudt, dat op het gehele grondgebied in Nigeria 

de graad van willekeurig geweld zo een uitzonderlijk hoog niveau zou bereiken dat er ernstige redenen 

zijn om aan te nemen dat verzoeker door zijn loutere aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een 

ernstige bedreiging in de zin van de supra geciteerde rechtspraak van het EHRM en het Hof van 

Justitie. Hoe dan ook staat het verzoeker vrij een nieuw verzoek tot internationale bescherming in te 

dienen indien hij van mening is dat sedert het arrest van de Raad van 4 oktober 2013 de 

veiligheidssituatie dermate is verslechterd dat een terugkeer naar het land van herkomst een risico 

uitmaakt in het licht van artikel 3 van het EVRM of van artikel 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet. 

 

Gelet op het voorgaande blijkt niet dat verzoeker concrete elementen heeft aangehaald die erop wijzen 

dat hij in zijn land van herkomst dient te vrezen voor een onmenselijke en vernederende behandeling. 

Een schending van artikel 3 van het EVRM blijkt niet. 

 

Verzoeker acht tenslotte ook de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht geschonden. Hij 

meent dat het feit alleen dat verzoeker niet beschikt over een geldig visum, geen voldoende reden is om 

hem in casu het bevel te geven om het grondgebied te verlaten. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. De Raad dient daarbij de 

regelmatigheid van een bestuursbeslissing te beoordelen in functie van de gegevens waarover het 

bestuur kon beschikken ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing (beoordeling ex tunc). Het 

bijkomend stuk dat verzoeker op 12 augustus 2015 aan de Raad heeft toegezonden, namelijk de 

trajectovereenkomst tussen mevrouw A. R. en de VDAB, kan de Raad dan ook niet in de beoordeling 

betrekken, aangezien dit stuk niet voorlag op het moment dat de bestreden beslissing werd genomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

De Raad onderzoekt de beweerde schending van de materiële motiveringsplicht en van de 

zorgvuldigheidsplicht in het licht van de toepasselijke bepaling, met name artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

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

(…)” 

 

In casu blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker, als visumplichtige vreemdeling, op het moment 

dat de bestreden beslissing werd genomen niet in het bezit was van een geldig visum. Dit wordt door 

verzoeker ook niet betwist. Uit de voorgaande bespreking blijkt tevens dat verzoeker met zijn betoog 

niet aannemelijk heeft gemaakt dat in casu een meer voordelige bepaling vervat in een internationaal 

verdrag of enige andere wettelijke bepaling eraan in de weg staat dat aan verzoeker een bevel om het 

grondgebied wordt afgegeven. Verzoeker zet ook niet uiteen met welke andere relevante elementen de 

gemachtigde geen rekening zou hebben gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Bijgevolg 

komt het de Raad niet onredelijk voor dat de gemachtigde op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet de beslissing heeft genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten aan verzoeker. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet 

aangenomen. 

 

Verzoeker verwijst nog in zeer algemene bewoordingen naar ‘het algemeen rechtsbeginsel van goed 

bestuur’ zonder te preciseren welk principe van behoorlijk bestuur werd geschonden. Het is niet aan de 

Raad om uit die uiteenzetting een middel te distilleren. Aldus kan de aangebrachte uiteenzetting niet als 

ontvankelijk onderdeel van het middel worden gezien. 

 

Het enig middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker 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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig november tweeduizend vijftien 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 


