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 nr. 175 865 van 6 oktober 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 4 mei 2016 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 12 april 2016 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 juli 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 augustus 2016. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat E. POOLS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché T. VERSCHUEREN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 25 augustus 2011 een asielaanvraag in. Op 19 november 2013 nam de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing 

diende verzoeker een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het beroep werd 

verworpen bij arrest nr. 123 328 van 29 april 2014.  

 

1.2. Verzoeker diende op 20 juni 2014 een aanvraag om verblijfsmachtiging in overeenkomstig 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: de Vreemdelingenwet). Op 12 april 2016 

verklaarde de gemachtigde van de staatssecretaris deze aanvraag onontvankelijk. Tegen deze 

beslissing diende verzoeker een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dat werd 

verworpen bij arrest nr. 175 864 van 6 oktober 2016. 
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1.3. Op 12 april 2016 treft de verwerende partij de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten aan verzoeker. Zij vormt de bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer die verklaart (…) 

 

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 

 

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: 

 

° Krachten 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 paspoort voorzien van een geldig visum. 

 

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

verminderd omdat: 

 

° 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 het bevel om de toekenning van uitstel tot verlaten van het 

grondgebied tot 18.05.2015, aan betrokkene betekend op 08.05.2014.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij werpt in haar nota een exceptie van onontvankelijkheid van het beroep op omdat 

het verzoekschrift naar haar oordeel een middel ontbeert. Gelet op het gestelde in punt 3.1. kan de 

verwerende partij niet worden gevolgd in haar stelling. Dit oordeel dringt zich des te meer op aangezien 

ze zich in haar nota “ten overvloede” verdedigt op  de schending van de artikelen 3 en 5 van het EVRM.  

 

De exceptie van onontvankelijkheid van het beroep wordt verworpen.    

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Gelet op onderstaand betoog gaat de Raad ervan uit dat verzoeker in een enig middel de 

schending beoogt op te werpen van de materiële motiveringsplicht en de artikelen 2, 3 en 5 van het 

EVRM. 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Op 8 september 2011 besliste de algemene vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(RvV) in vijf arresten, nrs. 66.328 tot en met 66.332, dat een afgewezen asielzoeker die een 

vernietigingsberoep instelt tegen het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies) het 

noodzakelijke belang daarbij heeft. In casu werd het bevel afgeleverd naar aanleiding van de beslissing 

van de staatssecretaris van Asiel en Migratie d.d. 12 april 2016 om de aanvraag van verzoeker tot 

machtiging tot verblijf op basis van art 9 bis van de wet van 15 december 1980 onontvankelijk te 

verklaren. 

Verzoeker verwijst naar een arrest van de Raad van State van 26 augustus 2010, nr. 206.948.. In het 

arrest wijst de Raad van State erop dat er onder meer geen bevel mag gegeven worden als dat in strijd 

zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen zoals artikel 3 EVRM. 

Verzoeker is van oordeel dat in casu het bevel om het grondgebeid te verlaten ten onrechte werd 

gegeven daar verzoeker beroep heeft aangetekend tegen de beslissing d.d. 12 april 2016 en hem 

terugsturen naar Sierra Leone, hetgeen het bevel in feite inhoudt, een inbreuk zou zijn op art. 2, 3 en 5 

van het EVRM. 
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Verzoeker wijst er ook op dat geen toepassing kan gemaakt worden van art. 7, tweede lid van de 

Verblijfswet indien dit een schending inhoudt van verdragsbepalingen met directe werking zoals o.a. art. 

2, 3 en 5 van het EVRM. 

Verzoeker verwijst hiervoor naar een beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen d.d. 

31/7/2008, nr. 14.731 waarin wordt beslist: 

“Meer specifiek kunnen de politionele bevoegdheden op basis van artikel 7 Vreemdelingenwet de 

administratieve overheid niet vrijstellen van de internationale verplichtingen die het heeft onderschreven. 

Een van die verplichtingen heeft betrekking op de bescherming van de rechten gewaarborgd door artikel 

3 en 8 EVRM, die een directe werking hebben. De overheden zijn desgevallend gehouden om de 

wettelijke bepalingen die ermee in strijd zijn, buiten beschouwing te laten. Bijgevolg mag de 

administratieve overheid geen automatische toepassing maken van artikel 7 Vreemdelingenwet, 

wanneer de betrokkene voorafgaandelijk elementen heeft aangebracht waaruit een mogelijke schending 

van een fundamenteel recht dat erkend wordt door en directe werking heeft in België. In een dergelijk 

geval, wanneer de eisende partij een beroep doet op fundamentele rechten op een precieze en 

gemotiveerde wijze, is de Raad bevoegd om de toepassing van artikel 7 Vreemdelingenwet, te 

weigeren.” 

Zoals ook al eerder werd aangetoond kwam ook de Raad van State reeds tot deze beslissing in het 

arrest van 26 augustus 2010, nr. 206.948. In het arrest wijst de Raad van State erop dat er onder meer 

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

zoals artikel 3 EVRM. 

Verzoeker woonde in Sierra Leone samen met zijn ouders en 2 zussen. Zijn relatie met zijn vader was 

altijd al gespannen en zij praatte nauwelijks daar verzoeker toen al problemen had met de acties van 

zijn vader, die behoorde tot een geheim genootschap genaamd Soko Bana. Dit geheim genootschap 

houdt er gruwelijke gewoonten op na zoals rituele offerandes etc… 

Verzoeker heeft hier nooit iets mee te maken willen hebben en heeft zich jarenlang afzijdig kunnen 

houden. Pas toen zijn vader stierf, in 2011, werd verzoeker gedwongen deel te nemen aan de praktijken 

van Soko Bana. Het was ook pas op dat ogenblik dat verzoeker er achter kwam wat de rol van zijn 

vader was geweest binnen de genootschap. 

Verzoeker werd gedwongen lid te worden van Soko Bana en moest verschillende gruwelijk rituelen 

ondergaan. Verzoeker is gevlucht en wordt nu nog gezocht door Soko Bana daar hij hen zou hebben 

verraden en tegen hun wil zou zijn ingegaan. 

Het is duidelijk dat het terugsturen van verzoeker een directe schending inhoudt van art. 3 en 5 van het 

EVRM aangezien verzoeker door Soko Bana gezocht wordt en zal worden opgepakt en gemarteld. 

Het bevel om het land te verlaten houdt dan ook een schending in van art. 3 en 5 van het EVRM. De 

motivatie van de beslissing faalt dan ook naar feit en recht waardoor er ook een schending is van de 

materiële motivatieplicht. 

De beslissing van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie d.d. 

28.11.2013 waarbij verzoeker het bevel wordt gegeven het grondgebied te verlaten dient dan ook te 

worden vernietigd.” 

 

3.2. Kernpunt van verzoekers betoog is dat zijn “terugsturen” een schending inhoudt van de artikelen 2, 

3 en 5 van het EVRM. Hij stelt dat hij door Soko Bana wordt gezocht en zal worden opgepakt en 

gemarteld. 

 

3.3. Verzoekers betoog is echter niet dienstig. Immers kwam in de in punt 1.1. bedoelde beslissing van 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen deze kwestie reeds uitgebreid aan bod. 

Na een onderzoek van verzoekers verklaringen inzake de Soko Bana trof de commissaris-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot 

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekers betoog dat niet ondersteund wordt door 

enig stuk en dat dus niet meer is dan een bloot betoog, kan de door de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen gedane beoordeling niet aan het wankelen brengen. Een schending van 

de artikelen 2, 3 en 5 van het EVRM wordt niet aangetoond door een simpel bloot betoog dat bestaat uit 

het herkauwen van elementen die aan bod zijn gekomen tijdens de asielprocedure of door het voeren 

van een theoretisch betoog. Evenmin wordt hiermee aangetoond dat de motivering van de bestreden 

beslissing kennelijk onredelijk is. Voor zover dient te worden begrepen dat verzoeker gelet op het 

gestelde in punt 3.2 de verwachting koestert dat de motivering van het bevel om het grondgebied te 

verlaten meer omvat dan wat erin gelezen kan worden, ziet de Raad gelet op het voormelde niet in wat 

de grondslag is van verzoekers verwachting inzake een uitgebreidere motiveringsplicht voor de 

verwerende partij. 

 

Het  enig middel is ongegrond.   
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes oktober tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 

 


