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 nr. 197 138 van 21 december 2017 

in de zaak RvV S / VIII 

 

 

 In zake: S 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat S. STEVENS 

Schuttersstraat 15-17 

2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat S, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 20 december 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 18 december 2017 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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 20 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 december 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. STEVENS die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat  E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoeker verklaart op 16 december 2012 België te zijn binnengekomen en dient op 17 december 

2012 een asielverzoek in. 

 

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

neemt op 29 april 2013, inzake het asielverzoek, de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus 

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 15 mei 2013 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten – asielzoeker. Deze beslissing wordt verzoeker ter kennis gebracht via een aangetekende brief 

van 17 mei 2013. 

 

1.4. Bij arrest nr. 113 037 van 29 oktober 2013 weigert ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.5. Bij brief gedateerd op 17 september 2015 dient verzoeker een aanvraag in om te worden 

gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in België in 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). 

 

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

neemt op 1 februari 2016 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 17 september 2015 

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

Deze beslissingen worden verzoeker op 1 maart 2016 ter kennis gebracht. Op 31 maart 2016 stelt 

verzoeker tegen deze eerste beslissing een beroep in bij de Raad. 

 

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

neemt op 18 december 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. Deze 

beslissingen worden verzoeker op dezelfde dag ter kennis gebracht. 

 

De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [S.] 

voornaam: [A.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Guinee 

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: 

x 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

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

x artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

werden betekend op 21.05.2013 en 01.03.2016. 

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. 
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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 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 vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Betrokkene heeft op 17.12.2012 een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd afgesloten met een 

negatieve beslissing van het CGVS op 30.04.2013 en op 15.05.2013 kreeg betrokkene een eerste bevel 

om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13quinquies), dat aan hem aangetekend 

verstuurd werd op 21.05.2013. Tegen deze beslissing heeft betrokkene een beroep ingesteld. De RVV 

heeft op 29.10.2013 dit beroep verworpen. Betrokkene kreeg een verlenging van het bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies dd. 15.05.2013) geldig tot 17.11.2013. 

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 reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM. Het 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. 

Op 17.09.2015 heeft betrokkene een regularisatieaanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de 

wet van 15.12.1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 01.02.2016 en aan hem betekend 

op 01.03.2016 met een bevel om onmiddellijk het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Betrokkene heeft 

op 31.03.2016 beroep aangetekend tegen deze beslissing. Dit beroep heeft geen schorsende werking. 

De omstandigheid dat de terugleiding naar Guinee wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet zijn 

verdediging in hangende procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te laten 

waarnemen door een advocaat van zijn keuze, vermits op hem niet de verplichting rust om persoonlijk te 

verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de belangen van betrokkene waar te nemen, 

te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 

Uit zijn administratief dossier blijkt dat betrokkene doofstom is sinds zijn geboorte. Op school heeft hij 

echter leren lezen en schrijven, waaruit kan afgeleid worden dat betrokkene over de middelen beschikt 

om zich te kunnen uitdrukken en te begrijpen. Hij verklaart niet waarom dit feit op zich een 

buitengewone omstandigheid vormt waardoor het voor hem zeer moeilijk is om zich naar het land van 

herkomst te begeven om alzo de aanvraag om machtiging tot verblijf in te dienen via de diplomatieke of 

consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland. Zijn situatie 

verhindert een terugkeer naar zijn land van herkomst niet. 

Een schending van art. 8 EVRM werd aldus niet aannemelijk gemaakt. 

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. 

[…]”. 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Voorwerp van het beroep 

 

Ter terechtzitting bevestigt verzoeker dat het voorwerp van huidige vordering de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 

december 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten betreft, en niet de beslissing tot 

vasthouding van dezelfde datum die hiermee samenhangt. 

 

3. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: 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. 
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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 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Verzoeker betoogt dat hij van zijn vrijheid is beroofd en aldus het uiterst dringend karakter van de 

vordering afdoende blijkt. 

 

Dit kan worden aangenomen. Aangezien vaststaat dat verzoeker is vastgehouden in een welbepaalde 

plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet en gelet op de bepalingen 

van artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient het imminent karakter van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsmaatregel te worden aangenomen. Verweerder betwist 

dit ook niet in de nota met opmerkingen. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

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 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

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

juli 1991).  

 

Hij betoogt dat de motivering in de bestreden beslissing zich hoofdzakelijk beperkt tot het stellen dat hij 

zich sinds geruime tijd op het Schengengrondgebied bevindt en dit zonder visum. Hij is van mening dat 

deze motivering niet draagkrachtig en deugdelijk is in rechte en in feite en bovendien stereotiep en 
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inhoudelijk niet afdoende. Hij stelt dat als verweerder zijn werk naar behoren had gedaan, hij had 

geweten dat hij reeds sinds december 2012 in België woonachtig is en hij nog een aanvraag om 

verblijfsmachtiging lopende heeft waarover nog geen uitspraak is gedaan. 

 

3.3.2.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Ook hier wijst hij erop dat een grondig nazicht van het administratief dossier had geleerd dat hij reeds 

sinds 16 december 2012 in België verblijft. Hij stelt nog een beroep hangende te hebben bij de Raad. 

 

3.3.2.3. Beide middelen worden, gelet op hun inhoudelijke verwevenheid, samen behandeld. 

 

3.3.2.4. 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 de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. De bestreden beslissing motiveert dat verzoeker bevel wordt gegeven om 

het grondgebied te verlaten op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en omdat hij 

op het Schengengrondgebied verblijft zonder in het bezit te zijn van een geldig visum. Er wordt 

verzoeker vervolgens geen termijn voor vrijwillig vertrek toegekend op grond van artikel 74/14, § 3, 1° 

van de Vreemdelingenwet en omwille van een risico op onderduiken. In dit verband wordt er op 

gewezen dat verzoeker naliet gevolg te geven aan de eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten, 

hem betekend op 21 mei 2013 en op 1 maart 2016. Verweerder motiveert verder dat geen termijn van 

één tot zeven dagen wordt toegekend, omdat verzoeker – na een afgewezen verblijfsaanvraag – niet 

vrijwillig is vertrokken en bijgevolg kan worden verwacht dat een termijn van minder dan zeven dagen 

hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een dwangmaatregel wordt proportioneel geacht. 

Er wordt ook nog geduid dat verzoeker op 17 december 2012 een asielaanvraag heeft kunnen indienen, 

die na onderzoek evenwel negatief werd afgesloten. Verweerder benadrukt dat uit diepgaand onderzoek 

van het commissaris-generaal en de Raad is gebleken dat verzoeker in zijn herkomstland geen reëel 

risico loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM. Hij wijst er ook op dat niet blijkt dat 

sinds de vaststellingen van de commissaris-generaal en de Raad de veiligheidstoestand in verzoekers 

land van herkomst in die mate is gewijzigd, dat verzoeker alsnog een dergelijke reëel risico zou lopen. 

Verweerder wijst er in zijn motivering vervolgens op dat verzoeker ook een verblijfsaanvraag op basis 

van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet indiende, doch stelt dat deze aanvraag onontvankelijk is 

verklaard. Hij stelt vast dat hiertegen nog een beroep hangende is bij de Raad, doch wijst erop dat dit 

beroep geen schorsende werking heeft. Ten slotte wordt gemotiveerd waarom volgens verweerder het 

gegeven dat verzoeker sinds zijn geboorte doofstom is het nemen van de thans bestreden 

verwijderingsmaatregel evenmin in de weg staat. Hij stelt dat verzoeker op school heeft leren lezen en 

schrijven en bijgevolg kan worden aangenomen dat verzoeker over de mogelijkheden beschikt om zich 

uit te drukken en te begrijpen. Hij is van mening dat deze omstandigheid een terugkeer naar het 

herkomstland niet verhindert en er niet blijkt waarom het voor verzoeker om deze reden bijzonder 

moeilijk is om terug te keren naar zijn land van herkomst om van daaruit een aanvraag tot 

verblijfsmachtiging te richten tot het bestuur. Hij weerhoudt in deze omstandigheden ook geen 

schending van artikel 8 van het EVRM. 

 

Verzoeker kan bezwaarlijk stellen dat de voorziene motivering onduidelijk of stereotiep zou zijn. Er wordt 

zo niet enkel geduid op welke grond verzoeker bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten en 

waarom hij geen termijn voor vrijwillig vertrek krijgt, maar er wordt ook ingegaan op zijn verblijfshistoriek 

in België, het gegeven dat geen concrete aanwijzingen voorliggen van een mogelijk reëel risico op 

behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM, de beroepsprocedure die verzoeker nog hangende 

heeft bij de Raad in het kader van een eerdere verblijfsaanvraag en het gegeven dat verzoeker 

doofstom is. Ten overvloede dient bovendien te worden geduid dat zelfs indien een beslissing is 

gemotiveerd met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte 
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en gestandaardiseerde motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden 

beslissing niet naar behoren is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.821). 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht 

verschaft en hem aldus toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. 

 

Op het eerste zicht blijkt geen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991. 

 

3.3.2.5. In zoverre het de bedoeling is van verzoeker om aan te geven dat hij inhoudelijk niet akkoord 

kan gaan met de motieven die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel 

onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

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 haar 

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). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid daarnaast de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 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. 

 

Verzoeker wijst op het gegeven dat hij sinds december 2012 in België woont en hij nog een beroep 

hangende heeft bij de Raad tegen een niet-ontvankelijkheidsbeslissing in toepassing van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet. In zoverre hij wijst op een lopende verblijfsaanvraag, dient te worden 

aangenomen dat hij doelt op deze beroepsprocedure. Er blijkt althans in geen geval dat hij nog een 

verblijfsaanvraag bij het bestuur zelf hangende heeft. Verzoeker geeft aan dat met deze elementen ten 

onrechte geen rekening is gehouden.  

 

Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert evenwel dat verweerder wel degelijk rekening 

heeft gehouden met de verblijfshistoriek van verzoeker sinds zijn aankomst in België in december 2012. 

Hierbij werd ook specifiek rekening gehouden met de procedure die hij nog hangende heeft bij de Raad 

tegen een niet-ontvankelijkheidsbeslissing in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Verweerder wees er evenwel op dat deze procedure geen schorsende werking heeft en bijgevolg het 

nemen van de thans bestreden verwijderingsmaatregel niet in de weg staat.  

 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe vast te stellen dat verweerder bij het nemen van de 

bestreden beslissing zich heeft gesteund op een incorrecte of onzorgvuldige feitenvinding en evenmin 

dat verweerder hierbij kennelijk onredelijk heeft gehandeld. Hij betwist zo niet dat beroepsprocedure 

tegen de niet-ontvankelijkheidsbeslissing in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet geen 

schorsende werking heeft. Ook brengt hij geen concrete argumenten aan ter weerlegging van de 

motieven dat niet blijkt dat hij een reëel risico op behandelingen in strijd met artikel 3 van het EVRM 

dient te vrezen bij terugkeer naar zijn land van herkomst en dat het gegeven dat hij doofstom is een 

terugkeer naar het herkomstland niet verhindert. Hij brengt met zijn betoog ook geen element naar voor 

dat ten onrechte niet in rekening is gebracht bij het nemen van de bestreden beslissing en dat van aard 

is het beslissingsproces te hebben kunnen beïnvloeden. 

 

Prima facie wordt een schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel 

niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.3.2.6. Verzoeker heeft geen ernstig middel aangevoerd. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is 

bijgevolg niet voldaan. 

 

3.4. De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 
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4. 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 

getroffen. 

 

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 eenentwintig december tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. F. BROUCKE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

F. BROUCKE I. CORNELIS 

 


