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 nr. 86 053 van 22 augustus 2012 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, op 14 mei 2012 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van het ministerieel besluit tot terugwijzing van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

27 april 2012 . 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 mei 2012 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 juli 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 augustus 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. KRUIJEN, die loco advocaat J. MILLEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE VIJVER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 23 april 2012 werd ten aanzien van verzoeker een ministerieel besluit tot terugwijzing genomen. 

Het betreft de bestreden beslissing. 

 

“Gelet op de wet van 15 december 1980 betreftenç1 de toegang tot grondgebied het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op het artikel 20, gewijzigd bij de wet van 

15 september 2008', 

 

Overwegende dat de hierna nader bepaalde vreemdeling beweert onderdaan te zijn van Libanon; 
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Overwegende dat hij niet werd gemachtigd tot een verblijf in het Rijk; 

 

Overwegende dat hij zich op 1 en op 8 april 2007 schuldig heeft gemaakt aan diefstal. op heterdaad 

betrapt, met geweld of bedreiging, hetzij om in het bezit van de weggenomen voorwerpen te kunnen 

blijven, hetzij om zijn vlucht te verzekeren; een diefstal, feiten waarvoor hij op 12 juni 2007 werd 

veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel van 3 jaar voor 6 

maanden; 

 

Overwegende dat hij zich tussen 30 juni 2008 en 7 september 2007 schuldig heeft gemaakt aan 

mondelinge bedreiging onder een bevel of onder een voorwaarde met een aanslag op personen of op 

eigendommen: aan opzettelijke verwondingen of slagen die een ziekte of een arbeidsongeschiktheid tot 

gevolg hebben gehad, met de omstandigheid dat de dader het misdrijf heeft gepleegd tegen een 

persoon met wie hij samenleeft of samengeleefd heeft en met wie hij een duurzame affectieve en 

seksuele relatie heeft of gehad heeft., aan opzettelijke verwondingen of slagen, met de omstandigheid 

dat de dader net misdrijf heeft gepleegd tegen een persoon met wie hij samenleeft of samengeleefd 

heeft en met wie hij een duurzame affectieve en seksuele relatie heeft of gehad heeft, feiten waarvoor 

hij op 2 januari 2008 werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 8 menden met 

uitstel van 3 jaar uitgezonderd 4 maanden effectief; 

 

Overwegende dat hij zich tussen 9 februari 2006 en 9 februari 2011 schuldig heeft gemaakt aan 

opzettelijk een gébouw in brand te hebben gestoken, namelijk een flatgebouw, de dader moest 

vermoeden dat zich aldaar op het ogenblik van de brand een of meer personen bevonden; aan 

mondelinge bedreiging onder een bevel of onder een voorwaarde met een aanslag op personen of op 

eigendommen; aan bedreiging bij een naamloos of ondertekend geschrift met een aanslag op personen 

of op eigendommen; aan illegaal het Rijk te zijn binnengekomen of er te hebben verbleven, feiten 

waarvoor hij op 12 september 2011 werd veroordeeld tot een definitief geworden gevangenisstraf van 4 

jaar; 

 

Overwegende dat uit de voorgaande feiten blijkt dat hij door zij persoonlijk gedrag, de openbare orde 

heeft geschaad;  

 

Overwegende dat het zeer gewelddadige karakter van het misdadig gedrag van betrokkene een ernstig 

en actueel risico aantoont van een nieuwe schending van de openbare orde; 

 

BESLUIT 

 

Artikel 1.- De zich noemende Y. O. A. S. (…) geboren te (…) op (…), alias M. Y. W. (…), geboren op 12 

september alias A. W. (…), geboren op 11 september 1977 of 1978. alias O. A. (…), geboren op 11 

oktober 1977, alias A. S. (…)i, geboren op (…), alias Y. W. (…), geboren op (…), wordt teruggewezen. 

 

Hi] wordt gelast het grondgebied van het Rijk te verlaten, met verbod er gedurende tien jaar terug te 

keren. op straffe van het bepaalde bij artikel 76 van de wet van 15. december 1980, behoudens 

bijzondere machtiging van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 

 

Artikel 2.- Dit besluit beïnvIoedt op generlei wijze een eventuele beslissing inzake de voorlopige 

invrijheidstelling “ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

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

 

“schending van art. 8 EVRM. Artikel 8 EVRM houdt het recht op een eerbiediging van het privé, familie 

en gezinsleven. In het kader van de uiteenzetting van de feiten werd uitdrukkelijk gewezen op het feit 

dat verzoeker een relatie zou hebben waaruit een kind geboren zou zijn en waaromtrent hij in de loop 

van de procedure verdere informatie zou verstrekken. Het bevel om het grondgebied te verlaten zou tot 

gevolg hebben dat verzoeker - dewelke geen familie heeft in zijn thuisland – gescheiden zou worden 

van zijn familie hetgeen een inbreuk maakt op het art. 8, 1 EVRM dat voorziet dat eenieder recht heeft 

op respect voor zijn familie en gezinsleven.” 
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2.1.2. Verzoeker betoogt dat hij een relatie heeft waaruit een kind is geboren en waaromtrent hij in de 

loop van de procedure meer informatie over zou willen verschaffen. Hij zou geen familie hebben in zijn 

thuisland. 

 

Uit het administratief dossier, meer bepaald het arrest van 12 september 2011 van het Hof van Beroep 

te Brussel, blijkt dat verzoeker van plan was om stappen te ondernemen om het kind S. S. E. te laten 

erkennen. Er is ondertussen echter nog steeds geen vaststaande afstammingsband tussen verzoeker 

en het kind. Bovendien heeft hij het appartement van de moeder van E., met name mevrouw S. S. C., in 

brand gestoken. Er wordt derhalve geen enkele band tussen verzoeker en E. aangetoond. Dat hij geen 

familie in zijn land van herkomst zou hebben wordt niet aangetoond en weegt bovendien ook niet op 

tegen zijn persoonlijke gedrag waarmee hij herhaaldelijk op ernstige wijze de openbare orde geschaad 

heeft. 

 

Een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens 

(hierna: EVRM) wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

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

 

“schending van art. 3 E.V.R.M. Artikel EVRM luidt als volgt: (…). Dit artikel houdt een absolute garantie 

in van de bescherming van dat recht, en wel op tweeërlei wijze. Ten eerste is in artikel 15 lid 2 van het 

EVRM bepaald dat in tijd van oorlog of in geval van enige andere noodtoestand geen enkele afwijking 

van dit artikel is toegestaan. Ten tweede blijkt de absolute bescherming uit de bewoordingen van artikel 

3 zelf. 2. In het kader van de feitelijke uiteenzetting heeft verzoeker uitdrukkelijk aangehaald dat hij 

christelijk is en hij het ernstige risico zou kunnen lopen omwille van zijn geloof aan onmenselijke of 

vernederende behandeling of bestraffing te kunnen vallen.” 

 

2.2.2. Verzoeker betoogt dat hij als christene het risico zou kunnen lopen in het land van herkomst. 

 

Verzoeker dient in het kader van artikel 3 van het EVRM aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige 

gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, een 

ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. 

Verzoeker moet deze beweringen staven met een begin van bewijs. Hij moet concrete, op zijn 

persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. 

Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich 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). Een loutere verklaring van verzoeker volstaat op 

zich niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Bij gebrek aan enige concrete 

informatie die een begin van bewijs van een schending van artikel 3 van het EVRM zou kunnen 

aannemelijk maken, is het tweede middel ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig augustus tweeduizend en 

twaalf door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken; 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MILOJKOWIC 

 


