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 nr. 163 703 van 9 maart 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 24 augustus 2012 

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, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 25 juli 2012 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

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 2 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 maart 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat H. DOTREPPE verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker vroeg een eerste keer asiel aan op 8 mei 2009. Op 14 december 2009 besliste het 

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus, omdat verzoekers asielrelaas geen blijk gaf 

van een ernstige grond voor vervolging, noch werden door hem elementen aangehaald die konden 

leiden tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Hij had verklaard tot de Fula etnische 

groep te behoren en een religieus huwelijk te zijn aangegaan met een christelijk meisje. Dit laatste zou 

ertoe hebben geleid dat zijn vader hem en zijn echtgenote zou willen vermoorden. Tegen deze 

beslissing stelde hij beroep in op 7 oktober 2010. Met het arrest van 22 augustus 2011 bevestigde de 
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Raad de beslissing van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 13 september 2011 

werd hij bevolen om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 13quinquies. Op 20 september 2011 

vroeg hij een tweede keer asiel aan. Hij werd opgeroepen om zich aan te bieden voor een interview bij 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 5 oktober 2011. Aangezien hij 

daar binnen de vijftien dagen geen gevolg aan had gegeven, werd op 29 juni 2012 definitief vastgesteld 

dat hij afstand had gedaan van zijn asielaanvraag. Daarop werd hij op 25 juli 2012 bevolen om het 

grondgebied te verlaten. Dat is de bestreden beslissing. 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Minister van Voor de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie genomen op 29/06/2012 wordt aan B. M. (…) 

geboren te Conakry (Guinee), op (…), van Guineese nationaliteit), het bevel gegeven om uiterlijk op 

24/08/2012 (datum aanduiden) het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van 

Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, 

Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland, tenzij hij (zij) beschikt over documenten 

die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

- De betrokkene werd opgeroepen om zich aan te beiden op 05.10.2011. Hij gaf hieraan binnen de 

vijftien dagen geen gevolg. Bijgevolg wordt hij geacht afstand gedaan te hebben van zijn 

asielaanvraag (art 51/5 § 1 alinea 5 – wet van 15/12/1980). 

- 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 het artikel 2 van deze wet 

vereiste documenten. Inderdaad, betrokkene is niet in bezit van een geldig paspoort met geldig 

visum. 

 

Indien dit bevel niet opgevolgd wordt, loopt hij (zij) gevaar, naar de grens te worden geleid en te dien 

einde te worden opgesloten gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

maatregel overeenkomstig artikel 27 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, en 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen en artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 

 

2.2. Hij betoogt dat de motivering van het bevel om het grondgebied te verlaten gebrekkig is omdat de 

verwerende partij daarin niet toelicht waarom zij van mening is dat de uitvoering ervan geen schending 

van artikel 3 van het EVRM is. Verzoeker is van mening dat hij aan een reëel risico op een onmenselijke 

of vernederende behandeling zou worden blootgesteld als gevolg van een eventuele terugkeer naar zijn 

land van herkomst omdat hij een etnische Fula is. Hij verwijst hierbij naar de etnische spanningen in 

Guinea, zijn land van herkomst, die een piek van geweld kenden na de presidentsverkiezingen van juli 

2010. Daarnaast verklaart hij dat Fula activisten die zich georganiseerd hebben in de oppositiepartij 

UFDG (Union des Forces Démocratiques de Guinée) op systematische wijze worden vervolgd. Ter 

staving voegt hij geschreven verslagen van telefoongesprekken toe, onder meer met Cellou Diallo, de 

voorzitter van de oppositiepartij, waarin wordt aangegeven dat in Guinea een op etniciteit gerichte 

politiek wordt gevoerd. Hetzelfde blijkt uit een artikel van 2 september 2010 gepubliceerd in Le Monde. 

Hiermee tracht verzoeker aan te tonen dat hij behoort tot een groep die systematisch wordt blootgesteld 

aan onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM. Hij stelt dat 

overeenkomstig het arrest M.S.S. van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), de 

verwerende partij een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek moet doen van de gegevens die wijzen op een 

reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M. S. 

S. /België). 

 

2.3. 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 
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praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (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). 

  

2.4. Verzoeker is overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM ertoe gehouden aan te tonen 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.  

 

Hoewel verzoeker verklaart dat hij afkomstig is uit Guinea en tot de Fula etnische groep behoort, stelt hij 

enkel dat de leden van de UFDG op systematische wijze worden vervolgd. Nergens laat hij echter 

minstens uitschijnen dat hij tot deze geviseerde groep zou behoren en laat hij tijdens zijn eerste 

asielprocedure ook na melding te maken van een dergelijk lidmaatschap. Overeenkomstig zijn 

asielmotief bevond hij zich ook niet in een precaire positie omwille van enig activisme dat verband hield 

met zijn etniciteit, noch verklaarde hij te vrezen om vervolging omwille van het behoren tot een bepaalde 

etnische groep waarbij hij geen beroep zou kunnen doen op de bescherming door de autoriteiten. Hij 

verklaarde immers dat zijn asielmotief een oorsprong had in zijn privé- en familiale sfeer. 

 

Niet onbelangrijk is bovendien dat hij geen gebruik maakte van de mogelijkheid om dergelijke feiten 

alsnog ter kennis te brengen aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

naar aanleiding van zijn tweede asielaanvraag. Uit het administratief dossier blijkt dat hij werd 

opgeroepen om zich aan te bieden voor een interview bij het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen op 5 oktober 2011. Aangezien hij daar binnen de vijftien dagen geen 

gevolg aan had gegeven, werd op 29 juni 2012 definitief vastgesteld dat hij afstand had gedaan van zijn 

asielaanvraag. 

 

2.5. Het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling 

wordt immers beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij 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). 

 

Verzoeker is echter niet overgegaan tot het inlichten van het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen, of van de verwerende partij omtrent het bestaan van enig ernstig motief 

dat zou wijzen op het bestaan van een praktijk van een systematische schending van artikel 3 van het 

EVRM, noch van zijn behoren tot een groep die aan die praktijk wordt onderworpen. 

  

2.6. Verder verschaft verzoeker ook enige informatie over de etnische spanningen in Guinea, met 

discriminatie en geweld tot gevolg ten opzichte van de Fula etnische groep. 

 

Wat de ingeroepen schending van artikel 3 EVRM betreft, moet de verzoekende partij doen blijken dat 

er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar ze 

mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. Het enige middel mist iedere ernst. Dat immers de bescherming verleend 

via artikel 3 EVRM slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing zal vinden; dat degene die aanvoert dat 

hij een dergelijk risico loopt zijn bewering moet staven met een begin van bewijs dat inzonderheid een 

blote bewering of een eenvoudige vrees voor slechte behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk 

te maken op artikel 3 EVRM (RW 23 mei 2012, nr. 81 545, RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; zie ook: 

RVV nr. 25.952 van 10 april 2009 in de zaak nr. 32.765). 

 

Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich evenmin (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 verzoekers betoog blijkt niet 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 in de zin van artikel 3 van het EVRM. 
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Het enig middel is ongegrond. 

 

3. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

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 negen maart tweeduizend zestien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


