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 nr. 180 991 van 19 januari 2017 

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 Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 31 maart 2016 

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 29 februari 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

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 14 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, 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 die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, komt België binnen en dient een 

asielaanvraag in op 17 november 2011. 

 

Op 27 juni 2012 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 90 690 van 29 oktober 

2012 worden aan verzoeker eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

geweigerd. 
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Op 27 november 2012  dient verzoeker een tweede asielaanvraag in. 

 

Op 4 december 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze 

aanvraag niet in  overweging wordt genomen. 

 

Op 10  juni 2013 dient verzoeker een derde asielaanvraag in. 

 

Op 14 juni 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing waarbij deze aanvraag 

niet in overweging wordt genomen. 

 

Op 19 december 2014 dient verzoeker een vierde asielaanvraag in. 

 

Op 27 januari 2015 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissing tot weigering tot in overwegingname van deze asielaanvraag. 

 

Op 30 januari 2015 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

Op 11 maart 2015 verlaat verzoeker België met behulp van de IOM. 

 

Op onbekende datum komt verzoeker terug België binnen en dient een asielaanvraag in op 19 oktober 

2015. 

 

Op 22 februari 2016 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

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

beschermingsstatus. 

 

Op 29 februari 2016 wordt ten opzichte van verzoeker een bevel genomen om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 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, 

naam : M. 

voornaam : M. 

geboortedatum : (…) 1986 

geboorteplaats : Kabul 

nationaliteit : Afghanistan 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 22 februari 2016 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) 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.” 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 171 735 van 13 juli 2016 worden aan 

verzoeker eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt volgende exceptie op: 

 

“De verwerende partij heeft de eer op te merken dat het bevel om het grondgebied te verlaten gesteund 

werd op artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, dat 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;” 

Overeenkomstig voormelde bepaling moet de gemachtigde van de staatssecretaris in geval van artikel 

7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet een bevel geven het grondgebied te verlaten. Het betreft 

derhalve een gebonden bevoegdheid, die elke discretionaire appreciatie dienaangaande uitsluit. 

Verzoeker betwist niet in het Rijk te verblijven zonder in het bezit te zijn van een geldig paspoort met 

geldig visum. 

Een eventuele vernietiging van de thans bestreden beslissing kan hem dan ook geen voordeel 

opleveren. In voorkomend geval vermag de gemachtigde van de staatssecretaris niets anders dan in 

uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet hem opnieuw een bevel te geven het 

grondgebied te verlaten.” 

 

2.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat geen bevel om het grondgebied te verlaten mag worden gegeven 

wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het EVRM (cf. 

RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). Dit blijkt ook uit het gestelde in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: “Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de 

minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.”  

 

Hoewel de gemachtigde in bepaalde gevallen is gebonden op basis van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet om een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven, mag dit niet worden 

begrepen als een verplichting die op automatische wijze en in alle omstandigheden geldt (RVV 19 

december 2013, AV, nr. 116 003). Een dergelijke verplichting geldt uiteraard niet indien de effectieve 

terugkeer van de vreemdeling een schending met zich mee zou brengen van de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM (Doc.Parl., 53, 1825/001, p. 17). Het onregelmatig karakter van het verblijf voldoet op zich niet 

om de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, te rechtvaardigen zonder dat andere 

elementen, met name elementen verbonden met fundamentele rechten verbonden aan de artikelen 3 en 

8 van het EVRM, evenzeer in rekening worden genomen. In casu wordt de schending van de artikelen 

3, 8 en 13 van het EVRM en artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

aangevoerd. De gemachtigde is in deze materie dus, in tegenstelling tot wat verwerende partij beweert, 

niet verstoken van enige appreciatiebevoegdheid. De exceptie van onontvankelijkheid, opgeworpen 

door de verwerende partij, wordt dan om deze redenen dan ook verworpen.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat luidt als volgt: 

 

“EERSTE MIDDEL 

Schending van art. 2 par. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht 

van administratieve akten, artikels 2,; 7.eerste lid, 1° en 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de 

toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling;. 

Schending van artikel 3 , 8 en 13 van de EVBM . 

Schending van het principe van een goede rechtsbedeling waaronder de zorgvuldigheidsplicht die bij de 

Administratie rust. 

Schending van het redelijkheidbeginsel dat beveelt dat de in het dossier voorhanden zijnde feitelijke 

gegevens verenigbaar zijn met het door de verweerder genomen besluit. 

Schending van het principe van evenredigheid van de maatregel; 

Artikel 62 van de Vreemdelingenwet stelt dat de administratieve beslissingen met redenen omkleed 

worden. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke 

motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft genomen, zodat hij 
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kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 

2 en 3 van de genoemde wet verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. 

Bovendien stelt de wet dat de motivering afdoende dient te zijn. Het begrip "afdoende" impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

Teneinde als afdoende kunnen beschouwd te worden dient de motivatie steun te vinden in het 

administratief dossier en alle elementen die ter kennis van de administratie werden gebracht in 

overweging te nemen. 

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur veronderstellen eveneens dat de administratie bij het 

uitoefenen van enige weigeringbevoegdheid, en de beslissing verzoekende partijen op te leggen het 

Rijk te verlaten binnen de zeven dagen is alvast een uitoefening van de weigeringbevoegdheid,, 

zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan; 

Deze zorgvuldigheidsplicht houdt in dat het bestuursorgaan alle rechtstreeks bij het besluit betrokken 

belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet onevenredig mogen 

zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen; 

Dat de beslissing inzake verzoekende partij als volgt is gemotiveerd : 

(…) 

Deze beslissing dient derhalve te worden vernietigd. 

Het bevel is gemotiveerd door de loutere verwijzing naar artikel 7, eerste lid, 1 0 van de 

vreemdelingenwet. 

Dit artikel impliceert dat een bevel 'moet' gegeven worden. 

Deze verplichting houdt evenwel niet in dat niet onderzocht dient te worden of verzoeker op basis van 

meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag aanspraak kan maken op verblijf, 

minstens op een verbod op een bevel. De eerste alinea van artikel 7 Vreemdelingenwet stelt dit 

uitdrukkelijk. 

Er dient zelfs wanneer een bevel 'moet' afgegeven worden, gemotiveerd te worden dat verzoeker geen 

aanspraak kan maken op meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag. 

Deze motivering is niet aanwezig, zodat artikel 7 en de motiveringsplicht geschonden zijn. 

• Dat verder dient te worden vastgesteld dat het bevel om het land te verlaten dat genomen wordt 

hetzij alvorens dat een eventueel beroep kan worden ingeleid voor de RVS , hetzij wanneer dit beroep 

nog lopende is en nog voor dat dit beroep kan behandeld worden , artikel 2, 3 en juncto 13 van het 

EVRM schendt, vermits in geval van uitvoering van dit bevel het beroep voor de RVS niet meer effectief 

kan zijn; 

• Verzoekende partij heeft op 24.03.2016 een verzoekschrift ingeleid voor de RVV dat er toe strekt de 

beslissing van het CGVS aangaande de asielaanvraag, te horen HERVORMEN . 

• Dat derhalve thans niet met zekerheid tot het besluit kan worden gekomen dat verzoekende partij in 

geval van terugkeer naar Afghanistan geen reëel risico zou lopen voor haar leven of fysieke integriteit  

• Dat verzoeker verbod is opgelegd in België te blijven en eveneens in de andere Europese staten 

van de Schengen ruimte; 

Dat het opgelegde verbod verzoekende partij werkelijk tot een burgerlijke dood veroordeeld, vermits zij 

nergens nog bescherming kan inroepen en bijgevolg blootstaat voor een repatriëring naar Afghanistan , 

waar zij beweert dat haar leven in gevaar is omwille van het gebrek aan veiligheid in haar 

oorsprongland, terwijl de Rvv zich nog niet definitief heeft uitgesproken nopens de AL DAN NIET 

GEGRONDHEID van het verzoekschrift tot hervorming 

Dat de genomen beslissing deze situatie helemaal niet in overweging neemt:, 

Dat de verwerende partij in casu niet met de nodige en voldoende zorgvuldigheid handelde en dat de 

beslissing tevens de motiveringsplicht schendt vermits geen rekening gehouden werd met de specifieke 

en persoonlijke situatie van verzoekende partij, 

Dat het recht beschermd door artikel 3 onaantastbaar, ongedeerd en absoluut dient te blijven en geen 

enkele uitzondering duldt; 

Dat het samen met artikel 1, het de Staten een verbod oplegt maar ook een positieve verplichting 

oplegt, iedere mens te beschermen tegen slechte behandelingen. 

«L'Etat où se trouve 1'étranger qui fait valoir des griefs défendables doit prendre en considération la 

situation du pays vers lequel il est susceptible d'être renvoyé ( ou d'être contraint de retourner ), sa 

législation, et le cas échéant, les assurances de celui-ci, afin de s'assurer qu'il n'existe pas d'éléments 

suffisamment concrets et déterminants permettant de conclure qu'il y risquerait un sort interdit par 

l'article 3 ( C.E.S.D.H, 7 mars 2000, T.I./ Royaume uni) ; » 

Dat de beslissing bijgevolg niet wettig is gemotiveerd en de gevolgen ervan het evenredigheidsbeginsel 

schenden; 
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Overwegende dat de beslissing verder gemotiveerd wordt door het feit dat verzoekende partij niet in het 

bezit zou zijn van een geldig paspoort met geldig visum, daar waar verzoekende partij als asielzoeker 

thans hiervan ALLESZINS momenteel is vrijgesteld. 

Dat de aangegeven reden van de beslissingen bijgevolg de aangehaalde middelen schendt; 

Dat de beslissing derhalve niet wettig is gemotiveerd en dient te worden vernietigd;” 

 

3.1.2. In de nota repliceert de verwerende partij binnen haar exceptie op de aangevoerde hogere 

rechtsnormen als volgt: 

 

“Verzoeker haalt als hogere rechtsnorm een schending aan van de artikelen 3, 8 en 13 EVRM, evenals 

van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 

Hij stelt een beroep te hebben ingesteld tegen de weigeringsbeslissing van de CGVS en zolang de 

Raad hierover geen uitspraak ten gronde heeft gedaan, hij blootstaat voor een repatriëring naar 

Afghanistan. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 39/70 van 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 vóór 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.” (eigen onderlijning) 

Verzoeker gaat met zijn kritiek voorbij aan voormelde wettelijke bepaling en bovendien is zijn kritiek 

gericht tegen de wettelijke bepaling zelf, waaromtrent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen 

beoordelingsbevoegdheid heeft. Artikel 74/13 houdt geen motiveringsplicht in en door de CGVS werd 

reeds een onderzoek gevoerd naar een mogelijke schending van artikel 3 EVRM. De CGVS verwees 

naar de eerste asielaanvraag waarbij vastgesteld werd dat de geloofwaardigheid van de asielaanvraag 

ondermijnd werd en hij andermaal getracht heeft de Belgische asielinstanties te misleiden door 

bedrieglijke verklaringen. 

Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet. Aldus 

werd reeds getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige schade bestaande uit 

doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing 

voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). 

De toetsing van het door verzoekster voorgehouden asielrelaas aan artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet maakte reeds het voorwerp uit van de beoordeling van haar asielaanvraag waarbij 

haar de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd. 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 EVRM kan worden 

geschonden volstaat op zich niet. 

Een schending van artikel 3 en 13 EVRM wordt niet aangetoond. 

Waar hij stelt dat hij niet gehoord werd en dat indien hij gehoord was geweest, hij had kunnen wijzen op 

de algemene onveiligheidssituatie in Afghanistan naar waar een terugkeer niet mogelijk is gezien de 

onveilige situatie die er heerst, blijkt uit het administratief dossier dat hij wel degelijk gehoord werd door 

de CGVS op 20 januari 2016 en dat hij aldus en dat hij aldus en dat hij aldus en dat hij aldus en dat hij 

aldus de mogelijkheid heeft gehad om op een nuttige wijze zijn standpunt kenbaar heeft kunnen maken. 

Verzoeker haalt bovendien geen enkele nuttige argumentatie aan waarvan hij meent dat hij de 

verwerende partij op de hoogte had kunnen stellen voordat de beslissing genomen werd, die een ander 

licht had kunnen werpen op de beoordeling van zijn dossier. Een eventuele schending van de rechten 

van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, kan naar Unierecht pas tot 

nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leiden, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (cf. HvJ 14 

februari 1990, Frankrijk/Commissie, C-301/87, punt 31; HvJ, 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 

P, punt 80). 

Verzoeker verwijst naar de onveiligheidssituatie in Afghanistan doch die werd reeds beoordeeld door de 

CGVS op 22 februari 2016: 

“Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen, 

kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende 

of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de 

conclusie gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen risico bestaat om het 

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van 

willekeurig geweld in het kader van gewapend conflict; Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul 

aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U 

bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.” 

Een schending van artikel 41 van het Handvest wordt niet aangetoond.” 

 

3.1.3.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met 

name dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de 

vreemdelingenwet vereiste documenten, hij is niet in het bezit van een geldig  paspoort met visum. 

Hieraan wordt toegevoegd dat ten opzichte van verzoeker op 22 februari  2016 een beslissing werd 

genomen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

Verzoeker voert aan dat een motivering ontbreekt inzake het feit of hij geen aanspraak kan maken op 

meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag. In dit verband wordt opgemerkt dat in 

de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vermeld dat de asielaanvraag van verzoeker werd 

afgewezen, zodat hierover wel gemotiveerd werd. Voor het overige brengt verzoeker zelf geen enkel 

element aan dat erop zou wijzen dat hij in voorkomend geval zich kan beroepen op meer voordelige 

bepalingen vervat in een internationaal verdrag, zodat hij niet op concrete wijze aantoont waarover niet 

gemotiveerd zou zijn en bijgevolg geen schending van de formele motiveringsplicht aantoont. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

3.1.3.2. Waar verzoeker verwijst naar het feit dat hij nog een beroep kon indienen en dat hij dit ook 

gedaan heeft en dat er desondanks toch een bevel om het grondgebied te verlaten werd gegeven, wijst 

de Raad erop dat overeenkomstig artikel 39/70 van de vreemdelingenwet, gedurende de beroepstermijn 

en gedurende het onderzoek van dit beroep geen verwijderingsmaatregel kan worden uitgevoerd ten 

opzichte van verzoeker, behoudens mits zijn toestemming. Verzoeker heeft dus de garantie dat dit bevel 

niet wordt uitgevoerd zolang zijn beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hangende is. In 

tegenstelling tot wat verzoeker meent, is zijn beroep ingediend tegen de beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen toch effectief.  

 

3.1.3.3. Waar verzoeker aanvoert dat thans niet met zekerheid kan worden gesteld dat hij in geval van 

een terugkeer naar Afghanistan geen reëel risico zou lopen voor zijn leven of fysieke integriteit, omdat 

nog geen uitspraak werd gedaan over zijn beroep, wordt erop gewezen dat inzake het ingediende 

beroep van verzoeker inmiddels uitspraak werd gedaan bij arrest nr. 171 735 van 13 juli 2016, waarbij 

hem de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus werden geweigerd. Daarin wordt het 

volgende overwogen: 

 

“Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoeker vooreerst niet aannemelijk dat er 

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst 

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de 

Vreemdelingenwet. 

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt in de bestreden beslissing terecht 

gesteld als volgt: 
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“Naast de toekenning van een beschermingsstatus aan Afghanen met een risicoprofiel kan een 

Afghaanse asielzoeker ook een subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate 

van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate 

hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het 

betrokken land of, in voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid 

aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet. Asielzoekers uit een groot aantal gebieden in Afghanistan krijgen de subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de 

algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond 

aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. 

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan wordt het rapport “UNHCR Eligibility 

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 6 

augustus 2013 in rekening genomen. Het rapport geeft aan dat het aantal burgerslachtoffers op het 

gehele Afghaanse grondgebied sinds de tweede helft van 2012 gestegen is. Verder wordt vastgesteld 

dat het aantal veiligheidsincidenten van 2011 tot 2012 weliswaar gedaald is, maar dat er sinds begin 

2013 sprake is van een stijging in het aantal incidenten veroorzaakt door AGE’s. Daartegenover 

bevestigt het rapport nog steeds het bestaan van regionale verschillen in de veiligheidssituatie in 

Afghanistan, en maakt melding van een uitbreiding van het conflict naar het noorden van het land. 

Nergens in deze UNHCR richtlijnen wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een analyse van de 

algemene veiligheidssituatie aan elke Afghaan een complementaire vorm van bescherming te bieden. 

UNHCR benadrukt daarentegen dat dat elk verzoek om internationale bescherming op eigen merites 

dient beoordeeld te worden. Rekening houdend met het veranderlijk karakter van het conflict in 

Afghanistan, dienen de asielaanvragen van Afghanen elk nauwgezet onderzocht te worden, dit in het 

licht van enerzijds de bewijzen aangevoerd door de betrokken asielzoeker en anderzijds actuele en 

betrouwbare informatie over de situatie in Afghanistan. 

UNHCR wijst er op dat asielzoekers afkomstig uit “conflict-affected areas” nood kunnen hebben aan 

bescherming omdat zij het risico lopen blootgesteld te worden aan een ernstige en individuele 

bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld. UNHCR adviseert dat bij de 

beoordeling van de veiligheidssituatie in de gebieden waar er sprake is van een actief conflict volgende 

objectieve elementen in ogenschouw genomen worden om te bepalen of er sprake van veralgemeend, 

willekeurig geweld: (i) het aantal burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, waaronder 

bomaanslagen, luchtaanvallen en zelfmoordaanslagen; (ii) het aantal conflict gerelateerde incidenten; 

en (iii) het aantal personen die omwille van het conflict ontheemd werden. UNHCR benadrukt dat het 

aantal burgerslachtoffers en het aantal veiligheidsincidenten belangrijke indicatoren zijn voor het 

bepalen van de intensiteit van het voortdurend conflict in Afghanistan. In de objectieve informatie 

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, worden voornoemde aspecten in rekening gebracht bij 

de beoordeling van de veiligheidssituatie in Afghanistan. Ook met andere indicatoren wordt er rekening 

gehouden, in de eerste plaats bij de beoordeling van de individuele nood aan bescherming, maar ook bij 

de beoordeling van de nood aan bescherming omwille van de veiligheidssituatie in de regio van 

herkomst, indien dat de hierboven vermelde indicatoren niet voldoende zijn om het reëel risico voor 

burgers te beoordelen. 

Uit de analyse van de veiligheidssituatie door UNHCR blijkt weliswaar dat de veiligheidssituatie in 

Afghanistan sinds begin 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat het geweldsniveau en de impact 

van het conflict nog steeds regionaal erg verschillend is. Deze sterke regionale verschillen typeren het 

conflict in Afghanistan. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele 

situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig 

bent. Gezien de vaststellingen die het CGVS in uw dossier heeft gedaan, dient in casu de 

veiligheidssituatie in de stad Kabul te worden beoordeeld. 

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie de aan het administratief dossier toegevoegde 

EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan – Security Situation van januari 2016) blijkt dat 

nationale en internationale veiligheidstroepen prominent aanwezig zijn in de stad. Voorts blijkt dat de 

regering, het Afghaanse Nationale Leger (ANA) en de Afghaanse Nationale Politie (ANP) de situatie in 

Kabul relatief goed onder controle hebben. De stad is, net zoals bijna alle provinciehoofdsteden stevig in 

handen van de overheid en relatief veilig. Omwille van de hoge concentratie aan overheidsgebouwen, 

internationale organisaties, diplomatieke compounds, en internationale en nationale veiligheidsdiensten, 

verschilt de veiligheidssituatie in de stad Kabul van de situatie in de meeste andere Afghaanse districten 

en provincies. Het gros van het geweld dat in de hoofdstad plaatsvindt, kan toegeschreven worden aan 

de AGE’s die in de stad actief zijn en er complexe aanslagen plegen. De terreuraanslagen die zij in de 

onderzochte periode pleegden, kaderen binnen het patroon dat zich de laatste jaren gevestigd heeft in 

de stad Kabul, met name gecoördineerde en complexe aanslagen die gericht zijn tegen “high profile” 

doelwitten waarbij de internationale aanwezigheid en Afghaanse autoriteiten worden geviseerd. 
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Het geweld in de stad is voornamelijk gericht tegen Afghan National Security Forces (ANSF), 

overheidsmedewerkers, buitenlandse (diplomatieke) aanwezigheid en konvooien van NATO en 

European Police Training Mission (EUPOL). Hoewel veel van deze aanslagen gebeuren zonder 

rekening te houden met mogelijk collateral dammage onder burgers,is het duidelijk dat Afghaanse 

burgers geen doelwit zijn voor de opstandelingen in Kabul. Willekeurige aanslagen met veel 

burgerdoden maar zonder aanwijsbaar doelwit komen niet voor in de stad. Dit patroon houdt nog steeds 

stand, ook tijdens sterke toename van het aantal aanslagen in Kabul in de maanden mei en augustus 

2015 . Sinds begin 2014 viseren de opstandelingen weliswaar uitdrukkelijker civiele doelwitten waar 

westerlingen samenkomen, doch blijft het aantal burgerslachtoffers beperkt. Daar het geweld voor het 

overgrote deel gericht is op overheidsgebouwen, gebouwen van de Afghaanse veiligheidsdiensten en 

plaatsen met een internationale diplomatieke, militaire, humanitaire, supranationale of andere 

internationale aanwezigheid, ligt het aantal burgerslachtoffers in Kabul laag. De impact van de 

hierboven beschreven aanslagen is verder niet van dien aard dat het inwoners van de stad dwingt hun 

woonplaats te verlaten. Bovendien blijkt de stad een toevluchtsoord te zijn voor burgers die het geweld 

in andere districten en provincies ontvluchten. 

Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige regelmaat complexe aanslagen voordoen, 

kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van “open combat” of van hevige en voortdurende 

of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en 

is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de 

conclusie gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het 

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van 

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de hoofdstad 

Kabul aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, c van de 

Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.” 

De grafieken waarnaar verzoeker verwijst in onderhavig verzoekschrift, hebben geen betrekking op de 

specifieke situatie in Kabul. Daarenboven wordt ook in de hiervoor geciteerde analyse vastgesteld dat 

de veiligheidssituatie verslechterde en dat er in Kabul in de maanden mei en augustus 2015 een sterken 

toename was van het aantal aanslagen. Dergelijke toename is evenwel op zich geen indicatie dat het 

aantal burgerslachtoffers dermate is toegenomen dat er in Kabul sprake is van willekeurig geweld in het 

kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van 

de Vreemdelingenwet. Wat betreft de informatie die verzoeker in zijn verzoekschrift heeft opgenomen 

met betrekking tot de veiligheidssituatie in Kabul, dient vooreerst opgemerkt dat hij nalaat weer te geven 

waar hij deze informatie vandaan haalt (geen bronvermelding). Bovendien blijkt uit deze informatie 

evenmin dat er in Kabul sprake is van een situatie van willekeurig geweld zoals hiervoor uiteengezet. 

Bijgevolg wordt de hiervoor geciteerde analyse uit de bestreden beslissing door de Raad tot de zijne 

gemaakt. 

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen 

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

Bijgevolg werd dit onderzocht.  

 

Wat de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM betreft, moet verzoeker aantonen 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 evenmin. Zoals hierboven weergegeven heeft de Raad zich reeds over de asielmotieven van 

verzoeker uitgesproken bij arrest nr. 171 735 van 13 juli 2016 en de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker geweigerd. Verder blijkt uit de gegevens waarover de 

Raad beschikt niet dat verzoeker een beroep heeft ingediend bij de Raad van State tegen voormeld 

arrest. De Raad stelt daarnaast vast dat verzoeker nalaat in concreto uiteen te zetten op welke wijze 

artikel 3 van het EVRM in zijn geval geschonden is. Het opwerpen van een eenvoudige vrees volstaat 

niet om een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken. Verzoeker brengt geen enkel 

concreet element aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat er in zijn hoofde een schending van 

artikel 3 van het EVRM is. De schending van de zorgvuldigheidsplicht en van artikel 3 van het EVRM, 

evenals artikel 13 van het EVRM, kan niet worden aangenomen. 
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3.1.3.4. Waar verzoeker aanvoert dat het motief dat hij niet in het bezit is van een paspoort met visum 

niet correct is omdat hij daarvan is vrijgesteld als asielzoeker, wordt erop gewezen dat verzoeker in het 

algemeen niet is “vrijgesteld” van de vereiste over de nodige documenten te beschikken. Naar 

aanleiding van de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd 

het attest van immatriculatie van verzoeker ingetrokken en naar aanleiding van het beroep tegen de 

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd verzoeker in het 

bezit gesteld van een bijlage 35. Dit document impliceert niet dat verzoeker over enig verblijfsrecht 

beschikt en niet langer onder de toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° zou vallen. De bijlage 35 houdt 

enkel in dat verzoeker gedurende de duur van het onderzoek van het schorsend beroep bij de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen op het Belgisch grondgebied gedoogd wordt. 

 

Verder dient te worden vastgesteld dat de asielprocedure in hoofde van verzoeker definitief is afgesloten 

nu de Raad op 13 juli 2015 bij arrest nr. 171 735 zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoeker heeft geweigerd. In deze mate mist de kritiek van verzoeker dan ook 

feitelijke grondslag nu de bijlage 35 inmiddels geen geldingskracht meer heeft. Een schending van de 

artikelen 2 en 7 van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing steunen op een 

verkeerde feitenvinding of kennelijk onredelijk zijn. De schending van de materiële motiveringsplicht en 

van de zorgvuldigheidsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.5. In de mate waarin de bestreden beslissing binnen een zekere discretionaire bevoegdheid is 

genomen, wordt opgemerkt dat de keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire 

bevoegdheid maakt, slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met 

andere woorden, 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, wat in casu niet het geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoeker met zijn 

betoog geen schending van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als toepassing 

hiervan aannemelijk maakt. 

 

3.1.3.6. Verzoeker voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM maar laat na om op enige wijze 

aan te tonen in welk opzicht de bestreden beslissing deze bepaling in zijn hoofde zou schenden. Dit 

onderdeel van het enig middel is onontvankelijk. 

 

Het eerste middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“TWEEDE MIDDEL 

Schending van artikels 7 alinea 1,1° , juncto artikel 12, alinea 2 en 39/70 van de Wet van 15.12.1980 

betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling; EN art. 2 par. 2 en 

3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht van administratieve akten, 

artikels 2,; 7.eerste lid, 1° ; 74/13 en 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdeling; . en 75 §2, alinea 2 van het K.B. 08.10.1981 

betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling, vervangen bij het 

KB van 19.05.1993 en gewijzigd bij KB 27.04.2007 ; 

Schending van Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet 

Dat artikel 75§ 2 van het KB dd 08.10. 1981 het volgende voorziet: 

"§ 2- Indien de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de vluchtelingenstatus 

weigert te erkennen en de subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen aan een vreemdeling, 

geeft de minister of zijn gemachtigde, overeenkomstig artikel 52/3, §1, van de wet, aan de betrokkene 

een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Onverminderd de opschortende werking bedoeld bij artikel 39/70, van de wet, worden de beslissingen 

van de Minister of van diens gemachtigde door middel van een document overeenkomstig het model 

van bijlage 13Quinquies betekend. De documenten die aan de vreemdeling afgegeven werden op het 

ogenblik dat hij een asielaanvraag indiende, en, in voorkomend geval, het attest van immatriculatie, 

worden afgenomen" 

Dat artikel 75§2 van het KB 08.10.1981 echter naar artikel 39/70 van de wet van 15.12.1980 verwijst; 

Dat artikel 39/70 van de wet van 15.12.1980 het volgende voorziet: 
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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. 

Dat er bijgevolg geen enkele daad van uitwijzing mag gebeuren; 

In casu stelt de beslissing dat verzoekende partij het grondgebied dient te verlaten binnen de dertig 

dagen; 

Dat verzoekende partij toegestaan wordt op het grondgebied zolang geen definitieve beslissing 

genomen wordt nopens haar asielprocedure; 

 Dat deze thans steeds lopende is , vermits de zaak hangende is voor de RW. 

Verzoekende partij heeft inderdaad tegen de beslissing van het CGVS beroep aangetekend voor de RW 

op 24.03.2016. 

Dat verzoekende partij thans steeds legaal op het grondgebied bevindt en in het wachtregister dient te 

blijven ingeschreven; 

Dat zij zich derhalve niet in een geval bevindt waar zij verplicht zou zijn om haar verblijf op het 

grondgebied te rechtvaardigen, door drager te zijn van een geldig paspoort met geldig visum zoals 

artikel 2 van de wet van 15.12.1980 voorziet, en waarbij het gebrek aan documenten dan aanleiding 

geeft tot toepassing van artikel 7 alinea 1,1° van de wet van 15.12.1980.” 

 

3.2.2. Er wordt herhaald dat overeenkomstig artikel 39/70 van de vreemdelingenwet, gedurende de 

beroepstermijn en gedurende het onderzoek van dit beroep geen verwijderingsmaatregel kan worden 

uitgevoerd ten opzichte van verzoeker, behoudens mits zijn toestemming. Verzoeker heeft dus de 

garantie dat dit bevel niet wordt uitgevoerd zolang zijn beroep bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen hangende is. Inmiddels werd deze procedure beëindigd door het arrest nr. 

171 735 van 13 juli 2016 en heeft verzoeker geen recht meer op een bijlage 35. Op het formulier 

“Intrekking van attest van immatriculatie (indien afgeleverd) en (eventuele) aflevering van bijlage 35” van 

29 februari 2016 gericht aan de burgemeester van de verblijfplaats van verzoeker, wordt vermeld dat de 

bijlage 35 “geldig (is) voor drie maanden en mag daarna maandelijks verlengd worden tot de Raad een 

beslissing heeft genomen inzake de asielaanvraag”. Nadat de Raad een arrest heeft geveld, is de 

bijlage 35 niet meer geldig. De schending van de artikelen 2, 7 en 12 van de vreemdelingenwet kan niet 

worden aangenomen, evenmin als de schending van artikel 39/70 van de vreemdelingenwet en van 

artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Zoals reeds werd gesteld bij de bespreking van het eerste middel, toont verzoeker evenmin aan dat de 

materiële motiveringsplicht is geschonden door te wijzen op het feit dat hij niet in het bezit is van de bij 

artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten. 

 

Verzoeker voert tevens de schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, maar zet niet op 

concrete wijze uiteen in welk opzicht de bestreden beslissing deze bepaling schendt, zodat dit 

onderdeel van het tweede middel onontvankelijk is. 

 

Het tweede middel is in de mate waarin het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan dat luidt als volgt: 

 

“Derde Middel 

Schending van artikel 74/13 van de wet van 15.12.1980 en van het non-refoulement begingsel 

Dat artikel 74/13 van de wet van 15.12.1980 het volgende voorziet: 

Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het 

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

onderdaan van een derde land. 

Dat uit de louter gestereotypeerde beslissing niet blijkt dat de staatssecretaris de opgesomde criteria in 

waardering heeft genomen, noch dat de beslissing standpunt inhoudt ten aanzien van het non 

refoulement beginsel, zodat in casu niet kan worden vastgesteld dat deze bepaling en beginsel 

nagekomen werden, zodat niet kan worden gesteld dat van zodra het opschortend effect gebonden aan 

de beslissing vervalt, hetzij wanneer de beslissing van het CGVS zal worden bevestigd, artikel 3 van het 

EVRM niet zal worden geschonden om een reden die vreemd is aan de asiel criteria, waarvoor enkel 

het CGVS zich bevoegd verklaart. 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

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

gezondheidstoestand van de betrokkenen. 
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Een bevel is een verwijderingsmaatregel. 

In de bestreden beslissing is op geen enkele wijze rekening gehouden met een reeds langdurig verblijf 

van bijna 5 jaar in Europa van verzoekende partij en de moeilijkheden die hieraan gepaard gaan in 

geval van gedwongen terugkeer naar Afghanistan : verzoekende partij is intussen vrij goed in België 

geïntegreerd en heeft er een uitgebreid social netwerk opgebouwd en haar vrijwillig maar kortstondig 

terugkeer naar Afghanistan in maart 2015 is tot een ramp uitgelopen; 

Artikel 74/13 vreemdelingenwet is niet opgenomen in de beslissing. Er is geen enkele overweging 

opgenomen met betrekking tot de criteria opgenomen in dit artikel. 

In die zin diende ook artikel 8 EVRM gerespecteerd te worden. 

Dat de beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

3.3.2.1. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt : 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

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

onderdaan van een derde land.” 

 

Verzoeker voert aan dat uit de motieven van de bestreden beslissing niet blijkt dat hij deze opgesomde 

criteria in rekening heeft gebracht, terwijl hij een verblijf van bijna vijf jaar in Europa kan doen gelden, 

dat hij hier geïntegreerd is en een sociaal netwerk heeft uitgebouwd. 

 

Daargelaten de vraag of artikel 74/13 van de vreemdelingenwet een uitdrukkelijke motiveringsplicht met 

zich meebrengt, wordt opgemerkt dat verzoeker in het verzoekschrift nergens concreet gewag maakt 

van een gezins- of familieleven of duiding geeft over zijn gezondheidstoestand. Hij verwijst enkel op 

algemene wijze naar zijn verblijf van bijna vijf jaar in Europa, integratie en sociaal netwerk. Er wordt 

opgemerkt dat verzoeker hier geen enkel stuk van bijbrengt en dat de stukken van het dossier geen 

elementen bevatten aangaande verzoekers integratie of een sociaal netwerk. Integendeel, uit de 

stukken van het dossier (“verklaring meervoudige aanvraag” van 24 oktober 2015) blijkt dat verzoeker 

gedurende zijn terugkeer naar Afghanistan in 2015 daar gehuwd is met een Afghaanse vrouw. Door 

louter op algemene wijze te verwijzen naar zijn verblijf van bijna vijf jaar in Europa, integratie en sociaal 

netwerk, zonder hiervan bewijzen voor te leggen, toont verzoeker geen schending aan van artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet. In het administratief dossier bevinden zich overigens geen stukken 

aangaande de gezondheidstoestand van verzoeker, zodat de gemachtigde bij het nemen van de 

bestreden beslissing hier dan ook redelijkerwijs geen rekening mee kon en moest houden.  

 

Er blijkt derhalve niet dat de verwerende partij enig dienstig gegeven buiten beschouwing zou hebben 

gelaten bij het nemen van de bestreden beslissing. Een schending van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. 

 

3.3.2.2. Waar verzoeker aanvoert dat het non-refoulement beginsel wordt geschonden omdat de 

bestreden beslissing hierover geen motieven bevat en niet kan worden uitgesloten dat artikel 3 van het 

EVRM, na een arrest van de Raad dat de beslissing van de commissaris-generaal bevestigt, zal worden 

geschonden omwille van een reden die vreemd is aan de asielcriteria, wordt opgemerkt dat verzoeker 

geen enkele verduidelijking verschaft om welke reden buiten de asielcriteria hij vreest een schending 

van artikel 3 van het EVRM te ondergaan. Verzoeker moet aantonen 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 concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Verzoeker laat dit volledig na, 

zodat hij niet kan gevolgd worden in zijn uiteenzetting over redenen vreemd aan de asielcriteria. 

 

Wat de redenen binnen de asielcriteria betreft, wordt verwezen naar de bespreking van het eerste 

middel. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

 

3.4.1. Verzoeker voert een vierde middel aan dat luidt als volgt: 

 

“VIERDE MIDDEL 

Schending van art. 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Schending van 

artikel 74/13 vreemdelingenwet 
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Dat verzoeker het voorwerp uitmaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dat het Grondwettelijk Hof (arrest 43/2013) oordeelde dat een bevel onder de toepassing van Richtlijn 

2004/83EG valt en dat derhalve het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 

toepassing is. 

Dat art. 41 van het Handvest als volgt luidt: 

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 

het recht van eenieder om toegang te tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim,, de plicht van 

de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Gemeenschap van de schade die door haar instellingen 

of haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen. 

Dat art. 41 van het Handvest van toepassing is op alle handelingen die worden gesteld in uitvoering van 

de Europese regelgeving waaronder zeker begrepen zijn de handelingen die voortvloeien uit de 

toepassing van richtlijnen. 

Dat het feit dat gedaagde niet beschouwd kan worden als een Europese instelling geen afbreuk doet 

aan de toepassing van het Handvest. 

In het arrest M.G en R.N tegen Nederland van het Europees Hof van Justitie dd. 10.09.2013 wordt 

gesteld dat het nationale recht een eventuele schending van het hoorrecht als volgt dient te 

onderzoeken (overweging 38): 

Met betrekking tot de door de verwijzende rechter gestelde vragen moet worden opgemerkt dat 

schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar 

Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit 

leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben 

(zie in die zin met name arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C- 301/87, Jurispr. blz. 1 

307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C-288/96, Jurispr. blz. 1-8237, punt 101; 1 oktober 

2009, Foshan Shunde ongjianHousewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 94, 

en 6 september 2012, StoreWBHIM, C-96/11 P, punt 80). 

Dat verzoekende partij nog verwijst naar arrest nr. 126 158 van 24 juni 2014 in de zaak RvV 154 674/11, 

Valderrama Correa t. Belgische Staat, waar de toepassing van het hoorrecht grondig in uiteengezet 

wordt. 

Dat de Raad derhalve de toepassing van art. 41 van het Handvest per definitie niet uitsluit en uit de 

bewoordingen van de motivering kan zelfs afgeleid worden dat de Raad wilde ingaan op de toepassing 

van art. 41 van het Handvest doch de verzoeker verzuimd had enige concrete elementen aan te voeren 

die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

Dat verzoeker bij het inroepen van een schending van art. 41 van het Handvest dient over te gaan tot de 

vermelding van de elementen die hadden kunnen leiden tot een andere beslissing. 

Welnu verzoeker verwijst naar het eerste , tweede en derde middel van zijn verzoekschrift. 

Moest verzoekeende partij gehoord zijn dan had zij kunnen opwerpen dat een terugkeer naar 

Afghanistan niet mogelijk is gelet op de algemene onveiligheid die in haar geboorteland heerst en in het 

bijzonder ook in de streek waarvan verzoekende partij afkomstig is. 

Dat een terugkeer evenmin mogelijk blijkt gelet op de persoonlijke problemen die verzoekende partij in 

Afghanistan heeft moeten ervaren. Zij werd na enkele maanden genoodzaakt te vluchten daar haar 

leven bedreigd werd. 

Doordat verzoekende partij deze juridische en feitelijke argumentatie, welke ook een deel kan uitmaken 

van zijn "administratieve verdediging" , niet heeft kunnen overmaken en doordat deze argumentering 

had kunnen leiden tot een andere beslissing heeft verwerende partij het hoorrecht zoals vastgelegd in 

art. 41 van het Handvest geschonden. 

Dat de beslissing om deze reden dient te worden vernietigd om reden van schending van het hoorrecht 

op zich, minstens op basis van de schending van het hoorrecht verbonden met artikel 74/13 

vreemdelingenwet.” 

 

3.4.2. Er wordt in casu niet betwist dat artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie van toepassing is. In casu wordt aan de verzoeker een bevel om het grondgebied te 

verlaten opgelegd, in toepassing van artikel 7 van vreemdelingenwet. Het wordt door de verwerende 
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partij niet betwist dat deze bepaling een gedeeltelijke omzetting vormt van artikel 6 van de richtlijn 

2008/115/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 

over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: Terugkeerrichtlijn) (Pb.L. 24 december 

2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). Door het nemen van het 

bestreden bevel, tevens een terugkeerbesluit, wordt derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. In 

de huidige stand van de procedure lijkt niet te kunnen worden uitgesloten dat dit bevel om het 

grondgebied te verlaten als een bezwarend besluit moet worden aangemerkt dat de belangen van de 

betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest lijkt in casu derhalve van toepassing.  

Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van de 

specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context 

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34).  

 

Er moet echter worden opgemerkt dat verzoeker in casu in staat werd gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure waarbij 

ten slotte een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd: het bevel om het grondgebied te 

verlaten werd genomen na de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen in verzoekers asielprocedure. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

verzoeker een verklaring heeft afgelegd bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 24 oktober 2015, waarin 

hij zijn familiale situatie vermeld heeft (gehuwd in Afghanistan) en waarin hij melding kon maken van elk 

element dat hij nuttig achtte, vb. zijn gezondheidstoestand. Verzoeker heeft hierover niets vermeld. 

Tevens werd verzoeker gehoord bij het commissariaat-generaal op 20 januari 2016. Daar heeft hij alle 

elementen  kunnen aanbrengen inzake zijn vrees bij een terugkeer naar Afghanistan. 

 

Bovendien wordt opgemerkt dat verzoeker niet aantoont dat de besluitvorming in kwestie een andere 

afloop had kunnen hebben was hij nog eens gehoord, omdat hij in het middel enkel aanvoert dat hij had 

willen spreken over de onmogelijkheid van een terugkeer naar Afghanistan gelet op de algemene 

onveiligheid in zijn geboorteland en de persoonlijke problemen die verzoeker in Afghanistan zou hebben 

ervaren. Dit zijn de elementen die hij reeds heeft aangebracht in het kader van zijn asielaanvraag, 

waarover hij gehoord werd. 

 

Een schending van artikel 41 van het Handvest kan in casu niet worden aangenomen. 

 

Voor de aangevoerde schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt verwezen naar de 

bespreking van het derde middel. 

 

Het vierde middel is ongegrond. 

 

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. 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. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien januari tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


