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 nr. 189 274 van 29 juni 2017 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

27 juni 2017 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 juni 2017 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. D’HAENENS, die loco advocaat  P. HUBERT verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat  E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij verklaart van Congolese nationaliteit te zijn, geboren te Tshiaba op 21/06/1971. 

 

Hij diende op 24 september 2010 een asielaanvraag in.  
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Uit het Eurodac-verslag van 24 september 2010 bleek dat verzoekende partij haar vingerafdrukken in 

Roemenië werden genomen op 27 maart 2009, alwaar zij een asielaanvraag heeft ingediend.  

 

Verzoekende partij legde op 28 september 2010 een Dublin-interview af. 

 

Op 1 oktober 2010 sturen de Belgische autoriteiten een terugnameverzoek naar de Roemeense 

autoriteiten op grond van artikel 16, §1, (e) van de Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 

18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 

verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde 

land bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Dublin II-Verordening). 

 

De Roemeense autoriteiten hebben op 14 oktober 2010 de aanvraag tot terugname aanvaard op grond 

van art. 16.1.e van de Verordening (EG) 343/2003.  

 

De transfer werd uitgesteld op 22 november 2010 gelet op het feit dat verzoekende partij was gevlucht. 

 

Op 30 november 2010 werd verzoekende partij geacht afstand te hebben gedaan van haar 

asielaanvraag. 

 

Op 3 maart 2012 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijk 

Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Deze beslissing wordt op dezelfde dag aan de verzoekende 

partij ter kennis gebracht.  

 

Op 31 januari 2014 werd verzoekende partij het voorwerp van een administratief verslag 

vreemdelingencontrole, naar aanleiding van aanmatiging van naam, en diefstal. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding besliste op 1 februari 2014 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) en een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 18 mei 2016 nr. 167 700  werd de vordering 

tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring tegen de twee laatstgenoemde beslissingen verworpen. 

 

Op 22 juni 2017 kreeg verzoeker opnieuw het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Dit is de thans bestreden beslissing. 

 

1.2. De besteden beslissing wordt als volgt gemotiveerd: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: M. B. 

voornaam: G. 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

In voorkomend geval, ALIAS: K. G. […] 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING  EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikelen van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=celex:32003R0343
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Artikel 7, alinea 1: 

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

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder geldige identiteitsdocumenten. 

 schaden; 

Ten laste van betrokkene werd op 31/01/2014 een PV opgemaakt door de politie van Antwerpen 

PV:AN.22.LB.015573/2014 – aanmatiging van naam & diefstal 

 

opgeheven is. 

Aan betrokkene werd op 01/02/2014 een inreisverbod betekend van 5 jaar. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 orde 

een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg gegeven 

Ten laste van betrokkene werd op 31/01/2014 een PV opgemaakt door de politie van Antwerpen 

PV:AN.22.LB.015573/2014 – aanmatiging van naam & diefstal 

Betrokkene kreeg reeds meerdere Bevelen om het Grondgebied te Verlaten waarvan het laatste aan 

hem betekend werd op 01/02/2014. 

 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

Betrokkene diende op 24.09.2010 een asielaanvraag in. Betrokkene deed vervolgens op 30/11/2010 

afstand van zijn asielaanvraag. 

Ten laste van betrokkene werd op 31/01/2014 een PV opgemaakt door de politie van Antwerpen 

PV:AN.22.LB.015573/2014 – aanmatiging van naam & diefstal. Aan betrokkene werd op 01.02.2014 

een bevel om onmiddellijk het grondgebied te verlaten (bijlage 13) met een inreisverbod van 5 jaar 

(bijlage 13sexies) betekend. Betrokkenes beroep 

tegen deze beslissingen werd op 17.06.2016 door de RVV verworpen. 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief 

een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, 

aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden en op basis van 

volgende feiten: 

Betrokkene kreeg reeds meerdere Bevelen om het Grondgebied te Verlaten waarvan het laatste aan 

hem betekend werd op 

01/02/2014. 

Aan betrokkene werd op 01/02/2014 een inreisverbod betekend van 5 jaar. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen 

laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens zijn dat hij zich aan de 

verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter beschikking moet worden 

gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

Gezien betrokkene niet in bezit is van aan geldig reisdocument op het moment van zijn arrestatie, is het 

noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde een 

doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden. 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, Van De Voorde A., attaché, gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

de Politiecommissaris van PZ Hekla 

en de verantwoordelijke van het gesloten centrum te 127bis Steenokkerzeel 

de betrokkene, M. B., G., op te sluiten in de lokalen van het centrum te 127bis Steenokkerzeel vanaf 

22/06/2017” 

 

2. Over de rechtspleging en de ontvankelijkheid 
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2.1. In het verzoekschrift vraagt de verzoeker dat de procedure voor de Raad in de Franse taal wordt 

gevoerd. 

 

Er dient evenwel op te worden gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen niet ter vrije keuze staat van de partijen maar op dwingende wijze 

geregeld wordt door artikel 39/14 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). Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werking het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbereidende 

werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van 

een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat 

aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos 

aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te 

worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de 

diensten waarvan de werking het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen 

in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en bijgevolg 

ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de 

akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging 

gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving 

op het gebruik van talen in bestuurszaken (Les Novelles, Droit administratif, tome VI, Brussel, Bruylant, 

1975, p. 737, randnrs. 2249-2250).  

 

Gelet op het voorgaande en het feit dat de bestreden beslissingen door het bestuur, conform de 

bepalingen van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, werden genomen in het Nederlands dient de Nederlandse taal als proceduretaal door de 

Raad te worden gehanteerd. 

 

2.2. De verzoeker vordert tevens de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing 

tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats. Het betreft een maatregel van 

vrijheidsberoving zoals bedoeld in artikel 71, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als 

volgt:  

 

“De vreemdeling die met toepassing van artikel 74/5 vastgehouden wordt in een welbepaalde aan de 

grens gelegen plaats, kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen 

bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de plaats waar hij wordt vastgehouden.”  

 

Artikel 72, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van 

de correctionele rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in 

overeenstemming is met de wet.  

 

Voor zover de verzoeker zich met de onderhavige vordering tevens richt tegen de beslissing tot 

vasthouding, dient te worden opgemerkt dat op grond van bovenvermelde bepalingen enkel een beroep 

bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank openstaat. De Raad dient derhalve samen met de 

verweerder in de nota met opmerkingen vast te stellen dat hij, gelet op de door de wetgever voorziene 

beperking van zijn rechtsmacht - die op algemene wijze is geregeld in artikel 39/1 van de 

Vreemdelingenwet -, niet bevoegd is om van de vordering kennis te nemen in zoverre tevens de 

maatregel tot vrijheidsberoving wordt aangevochten (RvS 12 januari 2001, nr. 92.181; RvS 4 juni 2002, 

nr. 107.338; RvS 1 december 2006, nr. 165.469; RvS 1 december 2006, nr. 165.470). 

 

Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing van 22 juni 2017 tot 

vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats.  
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3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het PR RvV bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt 

aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

De interpretatie van deze voorwaarde 

 

3.2.1. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, 

derde lid van de Vreemdelingenwet, is er op gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a 

fortiori, de vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

 

Artikel 43, § 1 van het PR RvV bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt 

aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de 

Vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de 

Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een 

strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 

worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk - en op het eerste gezicht onbetwistbaar - moet 

zijn. 

 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

 

Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM. Zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 

 

3.2.2. In casu is de verzoeker van zijn vrijheid beroofd met het oog op de terugdrijving. De verzoeker 

maakt aldus het voorwerp uit van een terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. 

Het staat dus vast dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure 

te laat zal komen en derhalve niet effectief zal zijn. 

 

Het uiterst dringend karakter wordt ook niet betwist door de verwerende partij. 

 

3.2.3. Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 
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De interpretatie van deze voorwaarde 

 

3.3.1. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 

de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Onder “middel” wordt 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). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Hieruit volgt tevens dat wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder 

weldenkend mens zonder meer duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een bepaling 

van het EVRM heeft willen aanvoeren, het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende 

partij van de door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om 

niet over te gaan tot een beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

3.3.2. Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin 

van artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Conka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.3.3. De verzoeker voert in een eerste middel de schending van het hoorrecht van de rechten van 

verdediging, alsook van zorgvuldigheids- en voorzichtigheidsprincipe 

Verzoeker licht toe “Il ressort des faits de la cause que le requérant n’a pas été entendu préalablement à 

la délivrance de l’ordre de quitter le territoire litigieux. Or, il ressort des faits de la cause que le requérant 

souffre de problèmes de santé (tension et douleurs dorsales) ; il craint également un retour au Congo du 

fait de ses activités politiques au sein de l’UDPS ; qu’à cet égard, il a déployé des activités d’opposants 

en Belgique, lors de manifestations contre le régime au pouvoir ; qu’il a également déployé en Belgique 

une vie privée (formation en néerlandais, développement de relations privées depuis 7 ans (dont 

notamment au sein de sa paroisse) et familiale (frère et neveux). 

Qu’il a fait état de ces éléments lors du questionnaire droit d’être entendu rédigé postérieurement à 

l’acte attaqué.  Dès lors que la partie adverse n’a pas tenu compte, avant la délivrance d’un ordre de 
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quitter le territoire et l’absence de délai pour le départ volontaire, des éléments susceptibles de 

s’opposer à pareille délivrance, la partie adverse a violé les principes généraux repris au point 2.1. (cf. 

CCE, n° 166.054, 19 avril 2016 ; CCE, n° 174 352, 8 septembre 2016 ; CCE, n° 180.385, 6 janvier 

2017)”.  

 

3.3.4. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) 

Verzoeker stelt als volgt: “ En l’espèce, au moment de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement, la partie adverse n’a procédé à aucune enquête effective. 

Que le requérant subirait un traitement inhumain ou dégradant en cas d’éloignement vers le Congo au 

vu de son état de santé qui requiert une prise en charge spécifique (hypertension et douleurs dorsales) 

et de ses activités politiques au sein de l’UDPS (notamment sa participation à des manifestations en 

Belgique contre le régime au pouvoir) qui lui font craindre des persécutions.  

Ainsi qu’il a été relevé, la partie adverse a violé le droit d’être entendu du requérant (cf. supra, 2.1.); qu’il 

découle des circonstances de la cause que la partie adverse n’a pas mené une enquête effective au 

sens de l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme signée à Rome le 4 novembre 

1950, ni motivé adéquatement l’ordre de quitter le territoire au regard de tous les éléments de la cause ; 

qu’il n’est donc pas démontré qu’elle se serait scrupuleusement assurée que l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire ne violerait pas l’article 3 de ladite Convention.” 

 

3.3.5. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM en licht toe:  

“La décision querellée, ainsi qu’il fut dit, n’a aucun égard pour la vie privée et familiale développée par le 

requérant depuis 7 ans. Par ailleurs, il a également été relevé que la partie adverse n’avait pas respecté 

adéquatement le principe du droit d’être entendu et n’a donc pas valablement examiné l’ensemble des 

faits constitutifs d’une vie privée et familiale (cf. supra, point 2.1.). Partant, pour les raisons précitées, 

l’acte querellé viole l’article 8, §§ 1er et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.” 

 

3.3.6. Een vierde middel steunt verzoeker op de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, op artikelen 62 en 74/13 

van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in 

het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006 (hierna: Vreemdelingenwet) en artikel 3 van het EVRM.  

Verzoeker meent: “Attendu que l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant constitue un acte 

administratif distinct et peut donc être contesté sur une base propre (C.C.E., n° 155.564 du 28 octobre 

2015). Par ailleurs, l’adoption d’un ordre de quitter le territoire n’est pas une compétence entièrement 

liée, y compris dans le cadre de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En effet, même 

dans ces hypothèses, l’autorité n’est pas tenue d’édicter un ordre de quitter le territoire si celui-ci a des 

conséquences qui peuvent méconnaître les droits fondamentaux de l’étranger (C.E., n° 231.762, 26 juin 

2015 ; C.E., n° 225.855, 17 décembre 2013 ; C.E., n° 231.443, 4 juin 2015 ; C.E. n° 232.758, 29 octobre 

2015 ; CCE, n° 138.911, 20 février 2015, p. 5). A cet égard, il importe de relever que l’autorité 

administrative doit veiller à ce que l’ordre de quitter le territoire ne porte pas atteinte aux droits 

fondamentaux avant de l’adopter et non seulement en cas d’exécution forcée d’une mesure 

d’éloignement (C.E., n° 231.443, 4 juin 2015, R.D.E., 2015, n° 814, 386 ; voy. aussi : C.C.E., n° 

137.184, 26 janvier 2015 ; C.C.E., n° 155.971, 3 novembre 2015, Rukamiza/E.B. : le Conseil a relevé 

que, lors de la délivrance de l’ordre de quitter le territoire, « la partie défenderesse a négligé, (…), de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte, et de procéder à une mise en 

balance des intérêts en présence, au regard de la vie privée du requérant en Belgique. Partant la 

violation de l’article 8 de la CEDH est établie en l’espèce » ; CEDH 27 février 2014, Josef c/ Etat belge 

et CJCE, 18 décembre 2014, Abdida). Cette position est, au demeurant, conforme à l’exposé des motifs 

de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980 qui, à propos de l’obligation de 

délivrance d’une décision d’éloignement « à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en 

séjour illégal sur le territoire», précise, entre autres, qu’« une telle obligation ne vaut évidemment pas si 

le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la CEDH » (Doc. parl. 

Chambre, sess. 2011-2012, 1825/001, p.17) (rappelé par C.E., n° 225.855, 17 décembre 2013). 

Par ailleurs, pour rappel, toute décision administrative doit être motivée au regard de l’article 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs. 

(…) 

En l’espèce, la partie adverse savait ou aurait dû savoir (cf. le respect dû au principe général du droit 

d’être entendu visé supra sous le point 2.1.) que le requérant a un profil vulnérable susceptible de 
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tomber sous le coup de l’article 3 de la CEDH (cf. considérations supra 2.2.) et qu’il a déployé une vie 

privée et familiale en Belgique au regard de l’article 8 de la CEDH (cf. considérations supra 2.3.) 

Or, toute décision administrative doit être motivée au regard de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs. En l‘espèce, avant de prendre un ordre de quitter le territoire, et de n’accorder aucun 

délai pour le départ volontaire, la partie adverse ne démontre nullement, au terme d’une motivation 

appropriée, avoir pris en compte l’état de santé au regard des articles 3 de la CEDH et 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980. Elle ne démontre pas davantage avoir pris en compte la vie privée et familiale du 

requérant au regard des articles 8 de la CEDH et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, la 

partie adverse se borne à motiver la délivrance d’un ordre de quitter uniquement au vu de l’article 7, 

alinéa 1er, 1°, 3° et 12° de la loi du 15 décembre 1980. La partie adverse viole donc les dispositions 

reprises sous le point 2.4.”  

  

3.4. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan het hoorrecht als algemeen beginsel van 

het Unierecht en van de rechten van de verdediging.    

 

Het hoorrecht maakt integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van de verdediging, dat een 

algemeen beginsel van het Unierecht is (cf. HvJ 5 november 2014, C-166/13, punt 45) hetgeen de 

verzoeker ook aanvoert. 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 september 2013, C-

383/13, punt 35).  De mogelijkheid tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten kan worden 

beschouwd als een bezwarend besluit voor degene tot wie het is gericht. Door het nemen van een 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt door verweerder immers 

geconstateerd dat het verblijf van een vreemdeling illegaal is en wordt een terugkeerverplichting 

opgelegd of vastgesteld (cf. conclusie van advocaat-generaal M. Wathelet in de zaak C-249/13, punt 

50). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de regel dat aan de 

adressaat van een bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen 

kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit – in casu de 

verweerder – in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante elementen. Die 

regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze 

laatste in staat te stellen om een vergissing te corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren 

die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt 

besloten (cf. HvJ 18 december 2008, C-349/07, punt 49). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (cf. HvJ 21 november 1991, C-269/90, 

punt 14, en HvJ 18 december 2008, C-349/07, punt 50). 

 

De Raad stelt evenwel vast dat uit de stukken van het administratief dossier kan worden afgeleid dat de 

politiediensten de verzoeker hebben opgepakt voor zwartwerk en hem bij zijn interceptie hebben 

gehoord omtrent zijn onregelmatig verblijf (zie verslag van 22 juni 2017 opgesteld om 03:42) en dat 

verzoeker pas nadien de bestreden beslissing werd betekend (zie betekening om 16u05 van de bijlage 

13septies). De verzoeker heeft toen aangegeven dat hij in België leeft sinds 2010. Hij heeft nog geen 

officieel werk gehad. Hij een oudere, zieke broer in Brussel heeft, zijn vrouw en 5 kinderen nog leven in 

Congo en hij uit Congo is gevlucht voor zijn veiligheid. 

 

Een schending van het hoorrecht als beginsel van het Unierecht kan derhalve prima facie niet worden 

vastgesteld. 

 

3.5. In het tweede middel meent verzoeker dat zijn terugleiden naar Congo een schending zal inhouden 

van artikel 3 van het EVRM gezien zijn medische situatie en nu hij actief is in het kader van de UDPS en 

deelneemt aan betogingen die deze partij organiseert in België. 

 

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 
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fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

3.5.1. Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de 

verzoekende partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, 

houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM 

geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te 

verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming 

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 verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine).  

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals ‘Amnesty International’ of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie 

beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd 

door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

3.5.2. Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine).  

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om deze 

omstandigheden te gepasten tijde te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 366).  

 

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 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). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 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 en Griekenland, 

§§ 293 en 388).  

 

3.5.3. Verzoeker heeft sinds zijn aankomst in België en zeker gezien de meerdere bevelen om het 

grondgebied te verlaten, ruim de kans gekregen om een eventuele belemmering gegrond op politieke 

motieven aan te brengen. De Raad heeft bij arrest van 17 mei 2016, nr. 167700 als volgt geoordeeld: 

“(…) De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat “uit vele recente media blijkt dat de situatie in 

Congo nog steeds levensgevaarlijk is” en dat het in casu om een precaire situatie gaat waarbij de 

verzoekende paritij vreest voor een terugkeer. Zij laat echter na om enig begin van bewijs van deze 

beweringen voor te leggen. Een loutere vrees dat zij haar leven in Congo opnieuw moet uitbouwen 

nadat zij jaren in België is geweest en hier haar belangen heeft, veronderstelt niet dat zij in Congo het 

risico loopt om blootgesteld te worden aan foltering of een mensonterende behandeling.   

Het betoog van de verzoekende partij waarbij zij een vermeende schending aanvoert van artikel 3 van 

het EVRM kan niet gevolgd worden nu de verzoekende partij moet doen blijken dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in Congo een ernstig en reëel risico loopt 

te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Zij moet deze beweringen staven 

met een begin van bewijs. Zij moet concrete, op haar persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. 

Een loutere verwijzing naar een situatie in een bepaald land volstaat evenmin. Een blote bewering of 
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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). De verzoekende 

partij maakt een schending van artikel 3 van het EVRM niet aannemelijk”. Niettegenstaande het 

bovenvermeld arrest van de Raad uitdrukkelijk heeft gemotiveerd heeft verzoekende partij ook thans 

geen concrete elementen aangebracht. In dezelfde zin wijst de Raad erop dat verzoeker vrijwillig 

afstand deed van zijn asielaanvraag en dat hij sedert zijn aanwezigheid in België in 2010 geen enkel 

teken gaf waaruit enigszins kon blijken dat hij internationale bescherming nodig had of dat zijn terugkeer 

naar Congo een schending kon uitmaken in de zin van artikel 3 van het EVRM. De niet-verduidelijkte 

stelling in het verzoekschrift dat verzoeker activiteiten zou hebben voor de UDPS “(notamment sa 

participation à des manifestations en Belgique contre le régime au pouvoir)” blijven algemeen. Het 

alsnog neergelegde attest van de sectie-voorzitter in Vlaanderen van de UDPS waarbij gesteld wordt 

dat verzoeker lid is van UDPS Vlaanderen en hij deelgenomen heeft aan een marche, bevestigt 

weliswaar wat werd gesteld in het verzoekschrift, doch verduidelijkt evenmin waarom verzoekers 

persoonlijke situatie enigszins de negatieve aandacht zou trekken van zijn overheid. Een loutere 

verwijzing naar de algemene situatie in een bepaald land volstaat immers niet. Ten slotte beperkt 

verzoeker zich, tijdens het verhoor van 20 juni 2017 ook zelf tot de korte melding dat hij in 2010 uit 

Congo is gevlucht voor zijn veiligheid, wat bezwaarlijk kan overtuigen gezien zijn eigen handelwijze de 

voorbije 6 jaar en hij vrijwillig afstand nam van zijn asielaanvraag. Dit laatste wordt ook in de bestreden 

beslissing gesteld.  

 

3.5.4. Waar verzoeker de schending van artikel 3 van het EVRM nog verbindt aan zijn medische situatie 

dient te worden gesteld dat het EHRM steeds een hoge drempel handhaaft. Het EHRM oordeelde dat 

artikel 3 van het EVRM niet het recht waarborgt om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst: de 

omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van de betrokkene 

beïnvloedt, volstaat niet om een schending van die bepaling op te leveren. Enkel “in zeer uitzonderlijke 

gevallen, wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn”, kan een 

schending van artikel 3 van EVRM aan de orde zijn (EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd 

Koninkrijk, § 42). Het komt verzoeker toe om in concreto aan te tonen dat zijn actuele medische 

toestand dermate ernstig en kritisch is dat er dwingende humanitaire gronden zijn welke zich zouden 

verzetten tegen de uitvoering van de bestreden beslissing. Echter verzoeker houdt zich aan de loutere 

vermelding dat hij last heeft van een hoge bloeddruk en rugpijnen heeft. Hij legt geen medisch attest 

neer waaruit de ernst van deze symptomen kan blijken. Evenmin toont hij aan dat hij enige verzorging 

nodig heeft of therapie volgt, noch – desgevallend - dat hij hiervoor in Congo geen aangepaste 

behandeling kan volgen. Ten slotte blijkt uit het administratief dossier nog dat verzoeker door de 

centrumarts werd onderzocht op 23 juni 2017 die bevestigt dat verzoeker niet aan een specifieke ziekte 

lijdt die een inbreuk kan inhouden op artikel 3 van het EVRM. 

 

Het middel is ongegrond en bijgevolg niet ernstig. 
 
3.6. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

 Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

"1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

Daarmee corresponderend is er, enerzijds, artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de 

Europese Unie (hierna: het Handvest), dat als volgt luidt: 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en 

zijn communicatie.”, 

en, anderzijds, artikel 22 van de Grondwet: 

“Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 

onder de voorwaarden door de wet bepaald. 

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.” 
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3.6.1. De begrippen ‘gezinsleven’ en ‘privéleven’ uit voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM vormen 

autonome begrippen die onafhankelijk van het nationaal recht dienen te worden geïnterpreteerd. Om 

zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient de verzoekende partij in de eerste 

plaats te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Er moet in casu 

worden nagegaan of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van 

artikel 8 van het EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gül t. Zwitserland, §29) of van een 

beschermenswaardig privéleven. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van 

een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie of er moet sprake zijn van sterke 

sociale bindingen die deel uitmaken van diens privéleven. De beoordeling van de vraag of er al dan niet 

sprake is van een beschermenswaardig gezins- of privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, is 

een loutere feiten kwestie. 

 

3.6.2. Verzoeker acht de voormelde rechtsregels en -beginselen geschonden, doordat hij van oordeel is 

dat hij een privéleven in België heeft bij zijn oom en nicht en nu hij lid is van de Evangelische 

kerkgemeenschap waarmee hij een goede band heeft. Hij levert voorts kritiek op het feit dat hij niet 

gehoord werd voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Hoger werd reeds vastgesteld dat verzoeker wel gehoord werd vooraleer de bestreden beslissing aan 

hem werd betekend waarbij verzoeker ook melding heeft gemaakt van zijn familie in België.  

Wat het bestaan van een beschermenswaardig gezins- of privéleven’ in België betreft, komt het aan 

verzoeker toe aan te tonen dat zijn sociale bindingen met België, die deel zouden kunnen uitmaken van 

zijn recht op bescherming van het privéleven, een beschermenswaardig karakter vertonen. Noch in zijn 

middel, noch in de bijlagen bij zijn verzoekschrift geeft verzoeker enige indicatie betreffende zijn 

persoonlijke en/of sociaal-relationele context, waardoor het bestaan van een beschermenswaardig 

gezins- of privéleven zou kunnen worden aanvaard. Integendeel verzoeker wijst erop dat hij sedert 2010 

in België verblijft, waaruit niet noodzakelijkerwijze een privéleven wordt aangetoond. De Raad heeft bij 

arrest van 17 mei 2016, nr. 167700 in dezelfde zin geoordeeld: “(…) het langdurig verblijf, blijk van 

integratie en dat een eventuele terugkeer naar Congo een schending van artikel 3 van het EVRM zou 

uitmaken, ervoor zorgen dat de verzoekende partij wel degelijk geregulariseerd dient te worden”, blijkt 

uit hetgeen wat voorafgaat dat geen schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk wordt gemaakt. 

Voorts laat de verzoekende partij na uit te leggen waarom de verwerende partij rekening dient te houden 

met het langdurig verblijf nu de verzoekende partij nooit over legaal verblijf in België heeft kunnen 

beschikken.”. Verzoeker stelt dat hij een oom en een nicht heeft in België en voegt bij zijn verzoekschrift 

nog een getuigenis van mevr. P. M. zijn nicht, waarin zij de verwantschap bevestigt, doch waaruit geen 

gezinsleven kan blijken. Voorts is ook de getuigenis van de Evangelische kerk niet nuttig, nu niet kan 

worden ingezien waarom verzoeker ook in Congo geen deel kan uitmaken van deze kerkgemeenschap. 

Ten slotte is gezien bovenvermelde en de vaststelling dat al verzoekers kinderen in Congo leven bij hun 

moeder redelijk aan te nemen dat verzoekers gezinsleven geheel gelegen is in Congo. Geheel ten 

overvloede merkt de Raad op dat verzoeker bij zijn horen naar aanleiding van deze bestreden beslissing 

stelt dat hij 5 kinderen heeft in Congo, terwijl hij bij zijn aankomst in België verklaart 2 kinderen te 

hebben in Congo. 

 

 

Met betrekking tot zijn integratie voegt verzoeker nog werkbelofte bij. Echter uit vaste rechtspraak van 

de Raad van State blijkt dat gewone sociale relaties niet beschermd worden door artikel 8 van het 

EVRM (cf. RvS 27 juni 2007, nr. 172.824, RvS 14 november 2005, nr. 151.290, RvS 15 februari 2005, 

nr. 140.615, RvS 23 januari 2002, nr. 102.840) en het EHRM oordeelde in het arrest Nnyanzi t. het 

Verenigd Koninkrijk ((EHRM, 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk) na te hebben 

vastgesteld dat de verzoekende partij geen gevestigde vreemdeling was en dat zij nooit een definitieve 

toelating had gekregen om in de betrokken lidstaat te verblijven, dat eender welk privéleven dat de 

verzoekende partij had opgebouwd tijdens haar verblijf in het Verenigd Koninkrijk, bij het afwegen van 

het legitieme publieke belang in een effectieve immigratiecontrole, niet tot gevolg zou hebben dat de 

uitwijzing een disproportionele inmenging in haar privéleven uitmaakte. Te dezen heeft de verzoeker, 

die eveneens nooit een definitieve toelating heeft gekregen om in België te verblijven, noch in zijn 

aanvraag om machtiging tot verblijf, noch in het verzoekschrift aangetoond dat het opgebouwde nieuwe 

leven in België een dergelijke intensiteit heeft dat een onderbreking hiervan als een schending van 

artikel 8 van het EVRM zou moeten beschouwd worden. 

 

3.6.3. Een schending van artikel 8 van het EVRM ligt prima facie niet voor.  
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3.7. Inzake het vierde middel dient te worden gesteld dat de belangrijkste bestaansreden van de 

motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, erin bestaat dat de 

betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de toepassing van 

deze wet formeel te motiveren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij deze beslissing wel degelijk 

gemotiveerd heeft. Zo is het bevel om het grondgebied te verlaten genomen op grond van de artikelen 

7, eerste lid, 3° en 12° en 74/14, §3,  3° en 4° van de Vreemdelingenwet. Uit het verzoekschrift blijkt 

bovendien dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissingen kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Een schending van de formele 

motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

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

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

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

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 

28 oktober 2002, nr. 111.954).  

 

3.7.1. De feitelijke omstandigheden worden door de verwerende partij duidelijk beschreven. Zo stelt de 

verwerende partij dat de verzoekende partij op het Schengengrondgebied verblijft zonder geldige 

identiteitsdocumenten. Bovendien wordt gesteld dat de verzoekende partij “door zijn gedrag geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden” en “Ten laste van betrokkene werd op 31/01/2014 een PV 

opgemaakt door de politie van Antwerpen PV:AN.22.LB.015573/2014 – aanmatiging van naam & 

diefstal”. Ten slotte wordt gesteld dat verzoeker het “voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch 

opgeschort noch opgeheven is. Aan betrokkene werd op 01/02/2014 een inreisverbod betekend van 5 

jaar.”  

 

3.7.2. Waar verzoeker zich in dit middel steunt op de schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM 

wordt verwezen naar de bespreking van het tweede en derde middel. 

 

3.7.3. Er werd geen schending van artikel 3 en 8 van het EVRM aannemelijk gemaakt. Een schending 

van de artikelen 7, eerste lid, 1°, 3° en 12° en 74/14, §3,  3° en 4° van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. Verzoeker is er niet in geslaagd haar standpunt aan te tonen dat de beslissing van het 

bevel om het grondgebied te verlaten zonder juridische of feitelijke grondslag zou zijn genomen. 

Verzoeker toont niet aan dat er sprake zou zijn van een motiveringsgebrek. 

 

Het vierde middel is niet ernstig. 

 

3.8. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
 
Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 
 
3.8.1. Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 
tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 
van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 
van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 
 
Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 
verzoeker zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Hij dient integendeel zeer concrete 
gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat hij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
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ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende precisie in 
te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het moet voor 
verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten en 
argumenten te verdedigen. 
 
De verzoeker dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat hij 
ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat hij aanduidingen moet geven omtrent de 
aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 
herstelbaarheid van het nadeel. 
 
Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet 
en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 
zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 
partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 
vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 
verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247).  
 
De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is conform artikel 39/82, §2, eerste lid, 
van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 
grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 
uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het EVRM (de artikelen 2, 3, 4, eerste lid en 7 van het EVRM). 
In casu werd de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM echter reeds verworpen terwijl de 
verzoeker voor het overige geen grief zoals bedoeld in artikel 39/82, §2, eerste lid van de 
vreemdelingenwet aanvoert.  
 
De beoordeling van deze voorwaarde 
 
3.8.2. De Raad stelt vast dat de verzoeker zich voor het ernstig en moeilijk te herstellen nadeel geheel 
steunt op de schending van artikelen 3 en 8 van het EVRM.  
 
Verzoeker kan gelet op de bespreking van het grief op basis van de artikelen 3 en 8 van het EVRM (cf. 
3.5 en 3.6) niet worden gevolgd. 
 
De verzoeker toont geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan. 
 
4.5. Dienvolgens is niet voldaan aan twee van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij 
uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 
Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot 
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen.    
 
5. Kosten 
 
Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 
over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 
onderzocht. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

  

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig juni tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

 

mevr. C. HEIRBRANT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

C. HEIRBRANT K. DECLERCK 

 


