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 nr. 192 439 van 25 september 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 21 maart 2017 heeft 

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

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

Vereenvoudiging van 6 maart 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en tot het opleggen van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 juli 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van de voorzitter van de Raad G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VAN ROSSEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, 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. Verzoeker, die verklaarde het land te zijn binnengekomen op 1 januari 2014, diende op 2 januari 

2014 een eerste asielaanvraag in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

nam op 28 februari 2014 de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker stelde tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 
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1.3. Bij arrest nr. 126 813 van 8 juli 2014 weigerde ook de Raad verzoeker de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. 

 

1.4. Op 18 november 2014 diende verzoeker opnieuw een asielaanvraag in. 

 

1.5. De commissaris-generaal nam, in antwoord op verzoekers tweede asielaanvraag, op 25 november 

2014 de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag. Verzoeker diende 

tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad. 

 

1.6. Bij arrest nr. 136 186 van 14 januari 2015 verwierp de Raad het beroep tegen de beslissing van de 

commissaris-generaal tot weigering van overwegingname van een asielaanvraag van 25 november 

2014. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging  

nam op 19 februari 2015 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten ten 

aanzien van verzoeker. 

 

1.8. Via een op 20 juli 2015 gedateerd schrijven, diende verzoeker een aanvraag in om, met toepassing 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), tot een 

verblijf in het Rijk te worden gemachtigd.  

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

nam op 1 juli 2016 de beslissing waarbij verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk 

wordt verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker 

stelde tegen deze beslissingen een beroep in bij de Raad. 

 

1.10. Bij arrest nr. 182 759 van 23 februari 2017 verwierp de Raad het beroep dat verzoeker instelde 

tegen de beslissing waarbij zijn aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk wordt verklaard en 

tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.11. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereen-

voudiging nam op 6 maart 2017 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering en de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, dat verzoeker 

op 6 maart 2017 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [B.] 

voornaam: [M.P.] 

[…] 

nationaliteit: Ivoorkust 

 

In voorkomend geval. ALIAS: 

 

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

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

er zich naar toe te begeven. 

 

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: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

□ 1 ° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 
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Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

 

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

 

□  artikel 74/14 §3,4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan 

het laatste aan hem betekend werd op 13.07.2016. 

Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een afgewezen 

verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder 

dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. 

Een dwangverwijdering is proportioneel. 

Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend. 

 

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 Schengenaquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden. Betrokkene heeft geen gevolg gegeven 

aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan het laatste aan hem betekend werd op 

13.07.2016. Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk Is, 

 

Betrokkene diende meerdere asielaanvragen in. Het CGVS en de RVV oordeelden dat betrokkene niet 

kon worden erkend als vluchteling en hij niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermings-

status. Aan betrokkene werd per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied te verlaten, 

geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 17.03.2014) in het kader van zijn eerste asielprocedure en een bevel 

om het grondgebied te verlaten, geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 10.02.2015) in het kader van zijn 

tweede asielprocedure betekend. 

Uit de vaststelling dat uit diepgaand onderzoek van het CGVS en de RVV is gebleken dat betrokkene 

niet voldoet aan de criteria vervat in de artikelen 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan 

redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen enkel risico loopt op een behandeling strijdig 

met artikel 3 van het EVRM. Hat administratief dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat 

sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd, 

dat betrokkene bij zijn verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van 

het EVRM. 

 

Ook betrokkenes aanvraag tot regularisatie om humanitaire redenen werd geweigerd en aan betrokkene 

betekend. Aan betrokkene werd op 13.07.2016 een bevel om onmiddellijk het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) betekend. Het loutere feit dat betrokkene banden heeft gecreëerd met België valt niet onder 

de in artikel 8 van EVRM geboden bescherming. De 'gewone' sociale relaties worden door deze 

bepaling niet beschermd. 

 

Betrokkene werd door de gemeente Mortsel geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. In het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

staatsblad 18 juni 2011). 

 

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 
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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 heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan 

het laatste aan hem betekend werd op 13.07.2016. 

 

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 een 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/de overname te vragen aan Ivoorkust “ 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

De beslissing tot het opleggen van een inreisverbod, die verzoeker eveneens op 6 maart 2017 ter 

kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [B.] 

voornaam: [M.P.] 

[…] 

nationaliteit: Ivoorkust 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 06.03.2017 gaat gepaard met dit inreisverbod  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

x 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan 

het laatste aan hem betekend werd op 13.07.2016. 

 

Betrokkene weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te voldoen, en werd bovendien door de 

gemeente Mortsel geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en 

over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Om deze redenen wordt aan betrokkene in 

toepassing van art. 74.11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod opgelegd. 

 

Drie jaar 

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 
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Betrokkenes asielaanvragen (die helemaal niet onredelijk lang hebben geduurd) werd negatief 

afgesloten, waaruit kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen 

schending van artikel 3 EVRM inhoudt. 

 

Ook betrokkenes aanvraag tot regularisatie om humanitaire redenen werd geweigerd en aan betrokkene 

betekend. Het loutere feit dat betrokkene banden heeft gecreëerd met België valt niet onder de in artikel 

8 van EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling niet 

beschermd. 

 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

1.12. Verzoeker diende op 6 april 2017 een derde asielaanvraag in. 

 

1.13. De commissaris-generaal nam op 10 april 2017, in antwoord op verzoekers derde asielaanvraag, 

de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Verzoeker 

stelde tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad. 

 

1.14. Bij arrest nr. 185 872 van 25 april 2017 verwierp de Raad het beroep dat verzoeker instelde tegen 

de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag van 10 april 

2017. 

 

1.15. Verzoeker diende op 4 mei 2017 een vierde asielaanvraag in. 

 

1.16. De commissaris-generaal nam op 5 mei 2017, in antwoord op verzoekers vierde asielaanvraag, de 

beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

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

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

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

Inzake de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering dient te worden opgemerkt dat deze 

beslissing werd genomen in toepassing van artikel 7, derde lid van de Vreemdelingenwet en dat een 

vreemdeling, overeenkomstig artikel 71, eerste lid van dezelfde wet, tegen een dergelijke beslissing een 

beroep kan instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of 

van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad heeft derhalve, nu de wetgever deze bevoegdheid 

uitdrukkelijk aan een ander rechtscollege heeft toevertrouwd, geen rechtsmacht om te onderzoeken of 

de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering in overeenstemming is met de wet. 

 

Het beroep is dan ook onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de beslissing tot vasthouding 

met het oog op verwijdering. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1. In een eerste middel, dat is gericht tegen de eerste bestreden beslissing, voert verzoeker de 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van “alle beginselen van behoorlijk bestuur”, waaronder de motiveringsplicht en de zorgvuldigheids-

plicht, van het redelijkheidsbeginsel, en 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: het EVRM). 

 

Hij verstrekt de volgende toelichting: 
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“III Verzoeker kreeg een bijlage 13 septies (bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering) en een bijlage 13 sexies (inreisverbod) betekend. 

 

[…] 

 

Dat de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie onterecht genomen werden. 

 

De bestreden beslissing schendt immers alle beginselen van behoorlijk bestuur. Bovendien zal art. 3 

van het EVRM geschonden worden indien verzoeker dient terug te keren naar Ivoorkust. 

  

III.1. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

 

Verzoeker wenst op te merken dat de beslissing van verwerende partij getuigt van een schending van 

de beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Als eerste schendt deze beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: "De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming." 

 

Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat verwerende partij verwijst naar onderzoeken die in het 

verleden gevoerd werden maar geen of minstens onvoldoende rekening wordt gehouden met de actuele 

situatie. 

 

Verwerende partij weigert hier echter afdoende rekening mee te houden. 

 

Dat dit dan ook flagrant onzorgvuldig is van verwerende partij! 

 

Op geen enkele manier blijkt dat het dossier van verzoeker grondig onderzocht is alvorens de beslissing 

werd genomen! 

 

Uw raad bevestigde reeds in zijn arrest nr. 120 763 van 17.03.2014 dat verwerende partij rekening dient 

te houden met het geheel van elementen. 

 

Het arrest vermeldt het volgende: "De fragmentarische beoordeling van de voorliggende documenten is 

dan ook in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. " 

 

Verwerende partij dient het dossier van verzoeker in zijn geheel te onderzoeken! 

 

Bovendien schendt de bestreden beslissing ook het motiveringsbeginsel 

 

De bestreden beslissing motiveert immers niet op afdoende wijze waarom de vasthouding van 

verzoeker vereist is. 

 

Men verwijst louter naar het feit dat verzoeker reeds eerder een bevel kreeg betekend om het 

grondgebied te verlaten. 

 

Dit is echter onvoldoende! 

 

Volgens art. 1 11° van de Vreemdelingenwet is er sprake van een risico op onderduiken als de 

derdelander "een actueel en reëel risico vormt om zich te onttrekken aan de autoriteiten", gebaseerd op 

"objectieve en ernstige elementen".  

 

De "objectieve en ernstige elementen" werden evenwel toegelicht in de memorie van toelichting bij het 

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 19 oktober 2011, DOC 

1825/001, pp. 15-17.  

 

Het risico kan afgeleid worden uit één of meerdere elementen zoals onder meer: 
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- uit het verblijven op het grondgebied na de termijn die is toegekend in de beslissing tot verwijdering; 

- indien betrokkene niet kan aantonen op rechtmatige wijze de Schengenruimte te zijn binnengekomen 

en nooit een machtiging tot verblijf of internationale bescherming te hebben gevraagd; 

- indien betrokkene zich in het verleden aan een verwijderingsmaatregel heeft onttrokken of zich heeft 

verzet tegen de uitvoering van de verwijderingsmaatregel of reeds verwijderd is geweest; 

- indien betrokkene gesignaleerd staat in de Schengenzone met een inreisverbod; 

- indien betrokkene de preventieve maatregelen met het oog op het beperken van het risico op 

onderduiken, niet heeft nageleefd; 

- indien betrokkene zijn/haar verblijfsplaats heeft gewijzigd gedurende de termijn die hem/haar werd 

toegekend om het grondgebied te verlaten, zonder de Dienst Vreemdelingenzaken hierover in te lichten; 

- indien betrokkene valse verklaringen of valse informatie heeft gegeven betreffende elementen met 

betrekking tot zijn identificatie of heeft geweigerd van zijn ware identiteit op te geven; 

- indien betrokkene in het kader van zijn aanvraag van een machtiging tot verblijf (anders dan de 

asielprocedure) valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten heeft gebruikt, of 

fraude heeft gepleegd of onwettige middelen heeft gebruikt, opdat hij in het Rijk zou kunnen verblijven; 

- indien betrokkene verschillende keren niet is ingegaan op een oproeping van de gemeentelijke 

administratie in het kader van de notificatie van de beslissing met betrekking tot zijn aanvraag tot verblijf. 

 

Verzoeker voldoet NIET aan deze elementen, opgesomd in de lijst, integendeel zelfs. 

 

Hij heeft in België nooit enige valse naam opgegeven, heeft tot op heden een blanco strafregister en zo 

veel meer van de hierboven vermelde elementen zijn NIET van toepassing op verzoeker. 

 

Verzoeker heeft een asielaanvraag ingediend evenals aanvraag tot regularisatie teneinde veilig verblijf 

te bekomen gezien hij absoluut niet kan terugkeren. Mocht hij dan het land verlaten hebben zou zijn 

aanvraag zonder voorwerp verklaard worden. 

 

Het niet opvolgen van een eerder bevel kan dan ook niet afdoende zijn om verzoeker vast te houden 

gezien geen enkel ander element op verzoeker van toepassing is en hij zijn eigen rechten zou 

geschonden hebben en zichzelf in gevaar zou gebracht hebben bij het opvolgen ervan.  

 

Het is frappant te moeten vaststellen dat verwerende partij spreekt van "al deze elementen" als 

motivatie maar enkel verwijst naar het niet opvolgen van "bevelen om het grondgebied te verlaten" 

zonder enig verder of actueel onderzoek. 

 

Dat de bestreden beslissing bijgevolg niet afdoende motiveert waarom verzoeker vastgehouden dient te 

worden. 

 

III.2. Schending van artikel 3 van het EVRM 

 

Indien verzoeker terug dient te keren naar zijn land van herkomst, zal art 3 EVRM geschonden worden. 

Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: 

 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen". 

 

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling 

dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe 

geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf.(Arrest Kirkwood (19479/83), 12 

maart 1984). 

 

Verwerende partij faalt in haar beslissing om de situatie in het land van herkomst te onderzoeken. 

 

Niet alleen zijn er aanslagen maar is er ook heel wat onrust, rellen die dramatisch kunnen ontaarden, 

banditisme en criminaliteit waardoor verzoeker dreigt in een levensbedreigende en mensonterende 

situatie terecht te komen bij terugkeer. Het ministerie van Buitenlandse zaken erkent al deze problemen 

en stelt dat minstens verhoogde waakzaamheid geboden is en bepaalde gebieden dienen vermeden te 

worden. Ook de Nederlandse autoriteiten bevestigen dit en spreken van protesterende militairen en de 

onveilige situatie 
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Verzoeker kan, gezien de onlusten en muiterij, de bescherming van zijn overheid niet inroepen, hij kan 

dan ook niet terugkeren!! 

 

Het mag duidelijk zijn dat verzoeker zijn leven in gevaar is indien hij dient terug te keren. 

 

Dat verwerende partij dit op geen enkele manier onderzoekt in zijn beslissing. Dit is flagrant 

onzorgvuldig! 

 

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de formele motiveringsplicht geschonden is en dat er een reële 

dreiging is voor de veiligheid van verzoeker, minstens een actueel onderzoek vereist is.” 

 

4.1.2.1. De Raad merkt op dat artikel 62 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de administratieve 

beslissingen met redenen moeten worden omkleed en dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de 

motivering de juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze 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 kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

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

beslissing. De Raad stelt vast dat in de eerste bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief 

wordt aangegeven op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt, met verwijzing naar artikel 

7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, immers aangegeven dat verzoeker het bevel wordt gegeven 

om het grondgebied te verlaten omdat hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van 

de Vreemdelingenwet vereiste documenten. Tevens wordt geduid dat toepassing werd gemaakt van 

artikel 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet om verzoeker geen termijn toe te kennen om vrijwillig 

het grondgebied van het Rijk te verlaten omdat hij geen gevolg gaf aan een eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verweerder heeft daarnaast ook verzoekers situatie uitvoerig uiteengezet en 

toegelicht waarom hij een terugleiding naar de grens aangewezen achtte. Deze motivering is pertinent 

en draagkrachtig. Ze laat verzoeker toe om zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

Een schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de bepalingen van de wet van 29 juli 

1991 wordt niet aangetoond  

 

4.1.2.2. In zoverre verzoeker inhoudelijke kritiek uit op de eerste bestreden beslissing voert hij de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht, die in casu moet worden onderzocht in het raam van 

de toepassing van de artikelen 7, eerste lid, 1° en 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat verweerder, behoudens in het geval dat 

meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag spelen, aan de vreemdeling die niet 

gemachtigd of toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te 

vestigen, het bevel om het grondgebied te verlaten dient af te geven wanneer deze vreemdeling in het 

Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten. 

 

In casu is het niet betwist dat verzoeker in het Rijk verbleef zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van 

de Vreemdelingenwet vereiste documenten. Er blijkt ook geenszins dat meer voordelige bepalingen 

vervat in een internationaal verdrag van toepassing zouden zijn die zouden verhinderen dat toepassing 

werd gemaakt van de bepalingen van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. De Raad wijst 

er in dit verband op dat verzoeker weliswaar verwijst naar het feit dat hij een asielaanvraag en een 

aanvraag tot regularisatie – waarmee hij lijkt te doelen op een aanvraag om, met toepassing van artikel 

9bis van de Vreemdelingenwet, tot een verblijf in het Rijk te worden gemachtigd – indiende, doch dat 

deze aanvragen werden afgewezen en dat ook de beroepsprocedures die hij instelde tegen de 

ingevolgde deze aanvragen genomen beslissingen een negatief resultaat kenden.  

 

Voorts moet worden aangegeven dat artikel 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat 

verweerder vermag af te wijken van de regel dat een bevel om het grondgebied te verlaten een termijn 

van dertig dagen bepaalt om vrijwillig het grondgebied te verlaten “indien de onderdaan van een derde 

land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg heeft 

gegeven.”  Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verweerder op 19 februari 2015 en op 1 
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juli 2016 ten aanzien van verzoeker reeds de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten nam en verzoeker geen gevolg gaf aan deze bevelen om het grondgebied te verlaten. 

Verweerder vermocht in casu bijgevolg toepassing te maken van de in artikel 74/14, § 3, 4° van de 

Vreemdelingenwet voorziene mogelijkheid om verzoeker geen termijn toe te staan om vrijwillig het land 

te verlaten.  

 

De bewering van verzoeker dat er geen sprake is van een risico op onderduiken doet aan het 

voorgaande geen afbreuk. 

 

Verzoekers mededeling dat hij nooit gebruik maakte van een valse naam en dat hij een blanco 

strafregister heeft en zijn betoog dat verweerder rekening diende te houden met zijn actuele situatie laat 

evenmin toe te concluderen dat verweerder een incorrecte toepassing maakte van de artikelen 7, eerste 

lid, 1° en 74/14, § 3, 4° van de Vreemdelingenwet of dat hij enig dienstig gegeven verkeerdelijk buiten 

beschouwing heeft gelaten. 

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat de eerste bestreden beslissing is 

genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

appreciatiebevoegdheid waarover verweerder beschikt. Een schending van de materiële motiverings-

plicht blijkt derhalve niet. 

 

4.1.2.3. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM stelt verzoeker dat 

verweerder naliet rekening te houden met de gevaarlijke situatie in zijn land van herkomst. Zij stelling 

mist evenwel feitelijke grondslag. Verweerder heeft namelijk duidelijk gemotiveerd dat verzoeker 

verscheidene asielaanvragen indiende, dat meermaals werd vastgesteld dat verzoeker niet in 

aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus en dat er, gelet op 

de bepalingen van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, redelijkerwijze kan worden 

besloten dat verzoeker geen reëel risico loopt op een behandeling die wordt verboden door artikel 3 van 

het EVRM. Verweerder heeft tevens gemotiveerd dat er geen stukken voorlagen waaruit zou kunnen 

worden afgeleid dat de vaststellingen die door de commissaris-generaal en de Raad in het verleden 

werden gedaan niet langer actueel zijn. Door bij het verzoekschrift een reisadvies te voegen waarin 

wordt aangegeven dat er weliswaar nog problemen zijn in Ivoorkust, doch dat de veiligheidssituatie in 

heel dat land merkbaar verbeterd is, toont verzoeker niet aan dat verweerders standpunt incorrect of 

kennelijk onredelijk is. Er blijkt daarenboven zelfs niet dat verzoeker nog enig belang heeft bij zijn grief 

dat een bijkomend onderzoek naar de situatie in zijn land van herkomst diende te worden doorgevoerd, 

aangezien hij, nadat de eerste bestreden beslissing werd genomen nog twee maal een asielaanvraag 

indiende en er werd vastgesteld dat hij geen nieuwe relevante gegevens kon aanvoeren.         

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden vastgesteld. 

 

4.1.2.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel – dat verzoeker ook geschonden acht – legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

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

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat verweerder op basis van een correcte 

feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen en er wordt niet aannemelijk gemaakt dat verweerder zou 

hebben nagelaten enig relevant gegeven inzake verzoekers actuele situatie in aanmerking te nemen, 

zodat geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden vastgesteld.   

 

4.1.2.5. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de eerste 

bestreden beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet worden 

gevolgd waar hij stelt dat het redelijkheidsbeginsel werd geschonden (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

4.1.2.6. Een schending van enig ander, niet nader bepaald, beginsel van behoorlijk bestuur kan ook niet 

worden afgeleid uit verzoekers toelichting. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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4.2.1. In een tweede middel, dat betrekking heeft op de tweede bestreden beslissing, voert verzoeker de 

schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van de bepalingen van de wet van 29 juli 1991, 

van de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder  de motiveringsplicht, het vertrouwensbeginsel, en 

de zorgvuldigheidsplicht, en van artikel 3 van het EVRM. 

 

Zijn betoog luidt als volgt: 

 

“Verzoeker kreeg een bijlage 13 sexies (inreisverbod) betekend. 

 

[…] 

 

Dat de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie onterecht genomen werd. 

 

De bestreden beslissing schendt immers alle beginselen van behoorlijk bestuur. Bovendien zal de art. 3 

van het EVRM geschonden worden, indien verzoeker dient terug te keren naar Ivoorkust en gedurende 

drie jaar de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen niet mag betreden. 

 

IV. 1. Schending van de beginselen van behoorlijk bestuur 

 

Ten eerste schendt de beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel 

 

A.M.M.M Bors omschrijft het zorgvuldigheidsbeginsel als volgt: "De plicht van de overheid tot 

zorgvuldige feiten- en informatievergaring tijdens de voorbereidende fase en de plicht alle aspecten of 

belangen van een dossier in ogenschouw te nemen met het oog op een zorgvuldige besluitvorming." 

 

Er wordt geen afweging gemaakt van de gevolgen die dit inreisverbod zou hebben op het leven van 

verzoeker. 

 

Dat dit dan ook een flagrante schending is van het zorgvuldigheidsbeginsel! 

 

Dat de verwerende partij rekening diende te houden met de specifieke situatie van verzoeker, met 

betrekking tot de beslissing van een inreisverbod. 

 

Bovendien schendt deze stelling eveneens het vertrouwensbeginsel. 

 

Uit recente rechtspraak van uw Raad blijkt immers duidelijk dat verwerende partij niet zonder meer een 

maximumtermijn van 3 jaar kan opleggen, zonder afweging te maken in het dossier en rekening te 

houden met alle elementen. 

 

Dat uw Raad zich in arrest nr. 134 851 van 10.12.2014 reeds uitsprak: 

 

"Gezien de verstrekkende gevolgen van een inreisverbod dient de Raad vast te stellen dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris kennelijk onredelijk heeft gehandeld door een inreisverbod op te 

leggen voor de maximale termijn van drie jaar, zonder op afdoende wijze blijk te geven van een 

onderzoek naar de specifieke omstandigheden van verzoekers. Daar verweerder niet kan volstaan met 

de enkele verwijzing naar artikel 74/11, §1, tweed[e] lid, 2° van de vreemdelingenwet, is de beslissing 

niet afdoende gemotiveerd." 

 

Verwerende partij verwijst in zijn beslissing om een inreisverbod van 3 jaar te verantwoorden naar de 

hardnekkigheid van verzoeker om illegaal op het grondgebied te blijven. 

 

Dat verwerende partij geen onderzoek heeft uitgevoerd, of hiervan alleszins niets van is terug te vinden, 

en dit reeds in tegenspraak is met de arresten van de RVV. 

 

Verwerende partij dient een grondig onderzoek te verrichten. Louter vermelden dat er in het verleden 

een onderzoek is uitgevoerd, is onvoldoende! 

 

Het mag duidelijk zijn dat ook hier verwerende partij erin gefaald heeft afdoende afweging te maken in 

het dossier van verzoeker en dat de bestreden beslissing vernietigd dient te worden! 

 

Vervolgens schendt deze beslissing het motiveringsbeginsel 
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Dat de motivering m.b.t. het inreisverbod onvoldoende is. 

 

Dat het duidelijk mag zijn dat verwerende partij gefaald heeft rekening te houden met art 74/11, §1 van 

de vreemdelingenwet; deze bepaald het volgende: "§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld 

door rekening te houden met de specifieke omstandigheden van elk geval. " 

 

Bovendien werden er reeds verschillende arresten van uw Raad uitgesproken, waaruit duidelijk blijkt dat 

verwerende partij rekening dient te houden met alle elementen in het dossier van verzoeker alvorens 

een inreisverbod op te leggen. 

 

Arrest nr. 92 111 van 27.11.2012 vermeldt immers het volgende: "Daargelaten de vraag of de 

aanwezigheid van familie in België een voldoende wegend element is om het inreisverbod in te korten, 

dient de Raad vast te stellen dat waar de gemachtigde een inreisverbod oplegt voor de maximale 

termijn van drie jaar zonder enig onderzoek en motivering omtrent de specifieke omstandigheden van 

verzoeker en de duur van het inreisverbod, de gemachtigde, gezien de verstrekkende gevolgen van een 

inreisverbod, op een onredelijke wijze heeft gehandeld. Een schending van de materiële 

motiveringsplicht werd aangenomen." 

 

De motivering van dit arrest is natuurlijk ook van toepassing in huidig geschil zeker gezien de gevolgen 

van een inreisverbod van 3 jaar zodanig groot zijn. 

 

Dat uit de bestreden motivering zeer duidelijk blijkt dat verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel 

flagrant schendt door geen rekening te houden met de specifieke situatie van verzoeker en de actuele 

situatie in het land van herkomst. 

 

Verwerende partij schendt dan ook in deze bestreden beslissing zwaar de motiveringsverplichting 

gezien zij niet afdoende verantwoorden waarom in casu een inreisverbod voor de maximale termijn van 

3 jaar opgelegd moet worden. 

 

Er wordt geen afweging gemaakt van de gevolgen die dit inreisverbod zou hebben voor verzoeker. 

Verzoeker mag immers 3 jaar het Belgisch grondgebied en de staten die het Schengenacquis ten volle 

toepassen niet betreden. 

 

Men tracht kost wat kost een negatieve beslissing te nemen, zonder een afweging te maken in het 

dossier van verzoeker! 

 

Verwerende partij weigert rekening te houden met alle en het geheel van elementen. 

 

Dat de verwerende partij rekening diende te houden met de specifieke situatie, het volledig dossier van 

verzoeker en alle aangehaalde elementen en stukken en het geheel van elementen, met betrekking tot 

de beslissing. 

 

IV.2. Schending van artikel 3 van het EVRM 

 

Indien verzoeker terug dient te keren naar zijn land van herkomst, zal art 3 EVRM geschonden worden. 

Artikel 3 van het EVRM omvat het volgende: 

 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen". 

 

Elke staat heeft een beschermingsplicht t.o.v. mensen die foltering en mensonwaardige behandeling 

dienen te ondergaan. Dit betekent dat niemand in een onherstelbare toestand van reëel gevaar daartoe 

geplaatst wordt, ook al is het buiten de jurisdictie van die staat zelf.(Arrest Kirkwood (19479/83), 12 

maart 1984). 

 

Verwerende partij faalt in haar beslissing om de situatie in het land van herkomst te onderzoeken. Uit 

verschillende bronnen in de media blijkt immers duidelijk dat de situatie in Ivoorkust nog steeds zeer 

onveilig en onrustig is. 
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Verzoeker kan de bescherming van zijn overheid niet inroepen, hij kan dan ook niet terugkeren!! Er zijn 

recentelijk heel wat meldingen van opstandige militairen en dit om verscheidene redenen. Waar zou 

verzoeker dan terecht kunnen?? Hier moet toch minstens duidelijkheid over zijn!! 

 

Verzoeker kan de bescherming van zijn overheid niet inroepen, hij kan dan ook niet terugkeren!! 

 

Bovendien sprak de Raad van State zich reeds uit over deze kwestie. (RvS 23.09.2002, nr. 110 548) De 

bevoegde diensten dienen de situatie in het land van herkomst te onderzoeken op het moment dat zij 

een beslissing nemen. Men weigert dit te doen en verwijzen in hun beslissing naar onderzoeken 

gevoerd tijdens de asielaanvraag, geruime tijd geleden en zeker niet actueel. 

 

Het mag duidelijk zijn dat verzoeker zijn leven dan in gevaar is, dat dit minstens nu en afdoende 

onderzocht moet worden. 

 

Dat verwerende partij dit op geen enkele manier onderzoekt in zijn beslissing. Dit is flagrant 

onzorgvuldig! 

 

Dat uit het voorgaande dus blijkt dat de formele motiveringsplicht geschonden is en dat er een reële 

dreiging is voor de veiligheid van verzoeker.” 

 

4.2.2.1. Wat betreft de ingeroepen schending van het artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de 

bepalingen van de wet van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de motieven van de tweede 

bestreden beslissing – inclusief de redenen waarom werd geopteerd voor een inreisverbod met een 

geldigheidsduur van drie jaar – op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen worden gelezen zodat 

verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden 

beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is 

aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 

164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 

in de bepalingen van de wet van 29 juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

4.2.2.2. Inzake de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel stelt verzoeker in eerste 

instantie dat verweerder geen rekening heeft gehouden met de gevolgen die de beslissing tot het 

opleggen van een inreisverbod op zijn leven zal hebben. Hij toont hiermee evenwel niet aan op welke 

gronden hij meent dat verweerder zou verplicht zijn een dergelijke afweging te maken alvorens een 

beslissing tot het opleggen van een inreisverbod op zich te kunnen nemen en hij maakt evenmin 

aannemelijk dat verweerder enig relevant gegeven uit het oog heeft verloren bij het nemen van deze 

beslissing.  

 

Daarnaast benadrukt verzoeker dat verweerder niet zonder meer kan opteren voor een inreisverbod met 

een geldigheidsduur van drie jaar. Artikel 74/11, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziet 

inderdaad dat verweerder bij het vaststellen van de duur van een inreisverbod rekening moet houden 

met de specifieke omstandigheden van elk geval. Een eenvoudige lezing van de tweede bestreden 

beslissing leert de Raad dat verweerder deze verplichting heeft gerespecteerd. Hij heeft immers 

uiteengezet dat hij in aanmerking nam dat verzoeker reeds verscheidene malen het bevel om het 

grondgebied te verlaten werd gegeven, dat zijn asielaanvragen werden afgewezen en er dus geen reëel 

risico op een schending van artikel 3 van het EVRM kan worden weerhouden, dat de behandeling van 

deze aanvragen niet onredelijk lang duurde, dat ook een aanvraag om tot een verblijf te worden 

gemachtigd niet werd ingewilligd en dat geen banden in het Rijk die onder de bescherming vallen van 

artikel 8 van het EVRM konden worden vastgesteld. Hij heeft tevens gesteld dat hij een groot belang 

hecht aan de immigratiecontrole en verwezen naar de hardnekkigheid van verzoeker om illegaal in het 

Rijk te verblijven en daarom en gezien het feit dat er niet blijkt dat er specifieke omstandigheden zijn die 

een inreisverbod van kortere duur zouden kunnen verantwoorden een inreisverbod van drie jaar 

proportioneel is. Verzoeker kan, gezien het voorgaande, niet worden gevolgd in zijn standpunt dat niet 

blijkt dat verweerder enig onderzoek heeft doorgevoerd of een afdoende belangenafweging heeft 

doorgevoerd bij het bepalen van de geldigheidsduur van het inreisverbod. Zijn verwijzing naar arresten 

van de Raad waarin werd vastgesteld dat niet kon worden nagegaan of verweerder een onderzoek 

voerde naar de specifieke omstandigheden die een vreemdeling zijn situatie kenmerken is in voor-

liggende zaak niet relevant.  
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Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden vastgesteld. 

 

4.2.2.3. Verzoekers toelichting laat de Raad daarnaast niet toe te oordelen dat verweerder de tweede 

bestreden beslissing heeft genomen op basis van een incorrecte feitenvinding of op kennelijk 

onredelijke wijze, zodat geen schending van de materiële motiveringsplicht blijkt. 

 

4.2.2.4. Daar niet wordt aangetoond dat verweerder is afgeweken van een vaste gedragslijn, dat hij is 

teruggekomen op toezeggingen of beloften die hij had gedaan of dat hij bepaalde rechtmatige 

verwachtingen niet heeft gehonoreerd kan evenmin een schending van het vertrouwensbeginsel worden 

vastgesteld.     

 

4.2.2.5. De beschouwingen van verzoeker laten de Raad tevens niet toe de schending van enig ander, 

niet nader omschreven, beginsel van behoorlijk bestuur vast te stellen. 

 

4.2.2.6. Verzoeker verliest verder, bij zijn uiteenzetting omtrent de voorgehouden schending van artikel 

3 van het EVRM, uit het oog dat de tweede bestreden beslissing hem niet verplicht om terug te keren 

naar zijn land van herkomst en er te verblijven. Deze beslissing houdt slechts het verbod in om 

gedurende drie jaar op het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen te 

verblijven. Zijn grief is derhalve gebaseerd op een incorrect begrip van de draagwijdte van de tweede 

bestreden beslissing en geeft geen aanleiding tot de conclusie dat artikel 3 van het EVRM werd 

geschonden.  

 

In de mate dat verzoeker de bedoeling zou hebben aan te geven dat de tweede bestreden beslissing 

onrechtstreeks tot gevolg heeft dat hij zich naar zijn land van herkomst dient te begeven kan het volstaat 

te verwijzen naar de bespreking van het eerste middel. 

 

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

 

5. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen 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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel  

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig september tweeduizend 

zeventien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter  

  

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 


