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 nr. 203 375 van 2 mei 2018 

in de zaak RvV x 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. AHMADZADAH 

Quellinstraat 37 / 12 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 5 januari 2018 heeft 

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

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

van 6 december 2017 tot beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 11 januari 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 9 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. AHMADZADAH en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

  

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeelt verzoeker omwille van diefstal en opzettelijke 

slagen en verwondingen op 9 mei 2014. 

 

Op 30 november 2016 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: 

de commissaris-generaal) de subsidiaire beschermingsstatus van verzoeker in te trekken. 

Bij arrest met nummer 190 919 van 24 augustus 2017 bevestigt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) deze intrekking. 
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Op 6 december 2017 beëindigt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris het verblijf van 

verzoeker en geeft hem een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit zijn respectievelijk de eerste en 

de tweede bestreden beslissingen die luiden: 

 

“BESLISSING TOT BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

Mijnheer 

naam: A. 

voornaam : M. 

geboortedatum: 01.01.1993 

geboorteplaats: L. 

nationaliteit: Afghanistan 

Krachtens artikel 21 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gemaakt aan uw verblijf en 

wordt u bevolen het grondgebied van België te verlaten, alsook het grondgebied van de Staten die het 

Schengenacquis volledig toepassen, tenzij u beschikt over de documenten die zijn vereist om die Staten 

binnen te komen, binnen 30 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing, om de volgende redenen: 

U diende op 11/04/2012 een asielaanvraag in en op 23/10/2012 werd u de subsidiaire 

beschermingsstatus toegekend door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen (CGVS). Als een gevolg van deze toekenning werd u in het bezit gesteld van een 

verblijfsrecht van beperkte duur en op 16/05/2013 werd u een A-kaart afgeleverd, na verlenging geldig 

tot 29/10/2018. Op 09/05/2014 werd u bij verstek veroordeeld door de Correctionele rechtbank te 

Antwerpen tot 10 maanden gevangenisstraf wegens opzettelijke slagen en verwondingen met ziekte of 

arbeidsongeschiktheid tot gevolg en opzettelijke slagen en verwondingen. 

Ten gevolge van deze nieuwe elementen heropende het CGVS het onderzoek aangaande de 

subsidiaire beschermingsstatus. Op 21/11/2016 werd u gehoord door een medewerker van het CGVS 

teneinde u de kans te bieden argumenten aan te halen voor het eventuele behoud van uw subsidiaire 

beschermingsstatus. Hierbij legde u enkele loonfiches, uw rijbewijs, attesten dat u computerlessen 

volgde en de vliegtuigtickets waarmee u een reis naar Iran maakte voor. U gaf aan dat u zich niet 

opnieuw in Afghanistan zou kunnen vestigen en u verwijst hierbij naar uw problemen in Afghanistan en 

de asielmotieven die u in het kader van uw asielaanvraag heeft aangehaald, dewelke reeds door het 

CGVS als ongeloofwaardig werden bevonden. Het CGVS oordeelde dat de door u aangehaalde 

elementen geen afbreuk doen aan het feit dat u werd veroordeeld voor een ernstig misdrijf in de zin van 

artikel 55/4, §1, c), van de wet van 15 december 1980. Dienvolgens besliste het CGVS op 30/11/2016 

tot een intrekking van uw subsidiaire beschermingsstatus steunend op artikel 55/5/1, § 2, 1°, van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen. 

Gezien uw subsidiaire beschermingsstatus ingetrokken werd op grond van artikel 55/5/1, § 2, 1°, van de 

wet van 15 december 1980, staat vast dat de minister of zijn gemachtigde kan beslissen een einde te 

maken aan uw verblijf en u een bevel om het grondgebied te verlaten kan geven om redenen van 

openbare orde. 

Op 08/11/2017 (poststempel 09/11/2017) werd u per aangetekend schrijven uitgenodigd door de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ) om alle documenten en elementen aan te brengen waarvan u het nodig 

acht dat de DVZ hiervan kennis heeft ten einde uw situatie correct in te schatten, zodoende een 

beslissing tot intrekking of beëindiging van het verblijfsrecht te verhinderen op beïnvloeden (art. 62, § 1, 

eerste lid, van de wet van 15/12/1980). Op 30 11/2017 ontvingen wij verschillende documenten 

uwerzijds. U maakte daarbij volgende documenten over: verslagen omtrent uw psychische problemen 

(psycholoog, therapeut, dokter), een attest van werkonbekwaamheid, een verklaring van de VDAB 

consulent, een opleidingsplan tot keukenmedewerker en bijhorende vacature, een aanvraag 

werkloosheidscode voor IBO, een attest maatschappelijke oriëntatie en een afschrift van de overname 

van het inburgeringscontract alsook het attest van heraanmelding. 

Bij het nemen van deze beslissing tot beëindiging van het verblijf en het bevel om het grondgebied te 

verlaten, worden al deze voorgelegde documenten in rekenschap gebracht. 

Aangaande uw familiale banden kan worden vastgesteld dat er zich in België geen gezinsleven 

afspeelde. Uit de gegevens van het rijkregister, het administratieve dossier en uw hoorrecht blijkt dat u 

ongehuwd bent, geen kinderen en geen vaste partner heeft. Ook tijdens uw interview in het kader van 

uw asielaanvraag verklaarde u ongehuwd te zijn. Verder verklaarde u tijdens uw asielrelaas dat uw 

vader, moeder, twee broers en twee zussen allen te Afghanistan (Helmand) verblijven. Uit niets blijkt dat 

u andere familieleden heeft die in België verblijven. Hieruit volgt dat deze beslissing op geen enkele 

manier de aard en hechtheid van de gezinsbanden, die niet aanwezig waren in België, schaadt en dat er 
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geen familiaal beletsel is voor de beëindiging van het verblijfsrecht met een bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

Betreffende uw medische toestand gaf u te kennen dat u mentale problemen heeft en behandeling 

nodig heeft waardoor u niet naar uw land kan terugkeren. Ter staving legde u verschillende verslagen 

van uw psychologe, therapeut en dokter voor die instaan voor uw behandeling in het Centrum voor 

Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA. Uit deze documenten blijkt dat u psychologische problemen 

heeft en u momenteel in behandeling bent hiervoor. U bracht evenwel geen elementen aan waaruit blijkt 

dat u in uw land van herkomst geen behandeling kan krijgen. Daarom kan geconcludeerd worden dat er 

geen medische elementen zijn die een terugkeer naar het land van herkomst in de weg staan. 

U legde in het kader van uw hoorrecht documenten voor waaruit blijkt dat u een opleiding tot 

keukenmedewerker volgt via een individuele beroepsopleiding (IBO), hieruit blijkt dat u werkwillig bent. 

Verder verklaarde u dat u een jaar onder artikel 60 door het OCMW tewerkgesteld was. Echter de 

tewerkstelling door het OCMW betrof sociale tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7, van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en was een 

vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij liet OCMW een persoon die op de arbeidsmarkt niet 

aan de slag geraakt aan een job helpt teneinde hem vertrouwd te maken met en hem klaar te stomen 

voor de reguliere arbeidsmarkt en hem in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid. Het 

OCMW ontvangt hierbij een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling en 

geniet als werkgever vrijstelling van werkgeversbijdragen. Het feit dat u door het OCMW in dit parcours 

werd opgenomen kan niet gelezen worden als een blijk van economische zelfstandigheid. Noch kan 

hieruit een vertrouwdheid met de vereiste sociale vaardigheden om binnen de Belgische samenleving 

een job voor zichzelf te verzekeren en te behouden geconcludeerd worden. Uit niets blijkt dat u ooit 

tewerkgesteld was op de reguliere Belgische arbeidsmarkt, dewelke de sleutel vormt tot diepere 

integratie in het weefsel van de Belgische samenleving. Aan de hand van tewerkstelling kan men zich 

nochtans zowel op taalkundig als sociaal vlak verder integreren. Het gebrek aan economische 

zelfstandigheid blijkt eveneens uit uw aanvraag tot een werkloosheidscode voor IBO de dato 

24/11/2017, hieruit blijkt dat u beroep doet op een werkloosheidsuitkering waardoor u ten laste van de 

Belgische Staat valt. 

Het feit dat u de cursus maatschappelijke oriëntatie gevolg heeft en dat u zich aangemeld heeft in het 

kader van het inburgeringstraject tonen aan dat u het gebruikelijk parcours volgde maar tonen niet de 

reële integratie aan in de Belgische samenleving. U legde geen document voor waaruit blijkt dat u één 

van de drie officiële landstalen machtig bent. Voorgaande elementen doen tevens geen afbreuk aan de 

vaststelling dat u een gevaar vormt voor de samenleving aangezien u definitief veroordeeld werd voor 

een bijzonder ernstig misdrijf. 

Uit het voorgaande blijkt dat u tijdens uw verblijf in België geen sociale en culturele banden heeft 

opgebouwd die sterker zijn dan die met het land van herkomst, aangezien u er zich zelfs niet kan toe 

bewegen de Belgische wetten en regels te respecteren en na te leven. Als een gevolg mag 

geconcludeerd worden dat er geen culturele of sociale banden zijn in België die het nemen van deze 

beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht met een bevel om het grondgebied te verlaten beletten. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een enig middel aan: 

 

“ENIGMIDDEL: 

De bestreden beslissing schendt artikel 3 en 13 EVRM, de artikelen 48/2 t.e.m. 48/5, schending van 

49/2, §4 en 55/4, §2 57/7ter, 62. 74/13 en artikel 74/14 van de Wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwildering van vreemdelingen 

(^vreemdelingenwet'), artikel 4.3 (c) van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004, artikel 

27 van het Koninklijk besluit van II maart 2003, artikel I van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 

betreffende de status van vluchtelingen ('Vluchtelingenconventie,), de algemene motiveringsplicht, de 

medewerkingsplicht, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk 

bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, artikel 3 punt 7 richtlijn 2008/115/EG 

a. Eerste onderdeel 

De uitdrukkelijke motiveringsverplichting zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen heeft tot doel in kennis te stellen 

van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden 

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 
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Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6september2002, 

nr. 110,071; RvS 19 maart2004, nr. 129.466;RvS21 juni2004, nr. 132.710). Het begrip "afdoende" 

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

genomen beslissing. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijke toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij 

haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of hij die correct heeft beoordeeld en hij 

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624; RvS 29 oktober 2002, nr. II 1.954). 

De uitdrukkelijke motiveringsverplichting zoals bepaald in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Het begrip afdoende 

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

genomen beslissing. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de vreemdelingenwet. In casu houdt de verwerende partij 

onvoldoende rekening met de levenssituatie van verzoeker zoals werd bijgebracht in de stukken van het 

administratief dossier bij de CGVS. 

De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijke toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij 

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

op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

De verwerende partij moet bij het nemen van haar beslissing een evenredigheidstoets in acht nemen. 

Dit werd onvoldoende gedaan aan de hand van de relevante omstandigheden van het voorliggend 

geval. Er werd te weinig rekening gehouden met de toestand van verzoeker, met name zijn 

economische en sociale omstandigheden van verzoeker. Er is volgens verzoeker geen rekening 

gehouden met de mate waarin verzoeker verankerd is in de Belgische samenleving. 

De verwerende partij cliënt niet enkel te verwijzen naar het feit dat verzoeker in het verleden strafbare 

feiten heeft gepleegd waarvoor hij zijn straffen heeft ondergaan, doch dient uit alle andere relevante 

stukken inzake de integratie/gezinsleven/medische gegevens van verzoeker hieruit precieze en 

concrete elementen te puren inzake het de gezinssituatie en het persoonlijk gedrag van verzoeker. Dit is 

in casu duidelijk niet gebeurd. 

De verwerende partij steunt haar beslissing op de strafbaar verleden van verzoeker. Aangezien inzake 

de schending van de openbare orde in het verleden, betuigt verzoeker zijn spijt en wenst hij op te 

merken dat deze vroegere strafrechtelijke veroordeling niet in acht mogen worden genomen om hem te 

beschouwen als *gevaar". Dit zou in strijd zijn met de huidige situatie en zou tegen de stukken van het 

dossier ingaan. 

Overigens leest verzoeker geen enkel afdoende motivering met betrekking tot de stelling dat verzoeker 

een gevaar zou vormen voor de samenleving. 

Uit de stukken van verzoeker kan aangetoond worden dat verzoeker zijn leven en persoonlijke 

ingesteldheid heeft verbeterd. Zo heeft verzoeker op 13.05.2013 een inburgeringscontract getekend 

waarbij hij zich verbond om het inburgeringstraject te volgen, met name de maatschappelijke oriëntatie 

en Nederlands als tweede taal. (Stuk 10 dossier verzoeker partij) Ook heeft verzoeker een bewijs 

voorgelegd inzake de maatschappelijke oriëntatie. (stuk 9 dossier verzoeker) Verzoeker heeft ook 

bewijzen voorgelegd dat hij een opleiding volgt bij de VDAB. (Stuk 7 dossier verzoeker) Verzoeker heeft 

in de loop van 2015- 2016 reeds gewerkt in het kader van artikel 60 OCMW. Verzoeker kampt echter 

met mentale problemen Dat is dan ook de reden waarom hij werkloos is en uitkering ontvangt van de 

RVA. (stuk 8 dossier verzoeker) 

Verzoeker toont aan dat hij geïntegreerd is en dat hij reeds actief is geweest op de arbeidsmarkt en dat 

hij inspanning levert om een tewerkstelling te vinden. 

Er wordt ook over de huidige situatie van verzoeker, met name dat hij in België reeds sedert 11 april 
2012, hetzij bijna 6 jaar, in België verblijft, niet gepast op gemotiveerd door de verwerende partij, 
desondanks de verwerende partij dient te weten dat een Afghaanse asielzoeker in zo'n periode toch 
verwesterd geraakt. Verzoeker is dan ook verwesterd en verzoeker wenst te verwijzen naar zijn 
verklaring die hij tezamen met de documenten overmaakte aan de DVZ. Verzoeker neemt de 
verwerende partij kwalijk daar de motivering zeer gebrekkig is en niet ingaat op de argumentatie van 
verzoeker waarbij hij gebruik maakte van zijn recht tot gehoor. 
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Verzoeker behoort thans tot een risicogroep omdat hij een verwesterde jongeman is wegens zijn 
jarenlange verblijf in Europa. Bij terug keer naar Afghanistan zal hij als zodanig gepercipieerd en hierom 
geviseerd worden. Zo blijkt ook uit de "UMHCR. Eligibility guidelines for assessing the international 
protection needs of asylum-seekers from Afghanistan" van 19 april 2016 dat "Based on the preceding 
analysis, UMHCR considers that, depending on the individual circumstances of the case, persons 
associated with, orperceivedas supportive of, the Government or the international community, including 
the international military forces, may be in need of international refugee protection on the ground of their 
(imputed) political opinion or other relevant grounds. Such persons include: (...) j) individuals perceived 
as "westernized"1 
De verwerende partij wenst hier ten onrechte totaal geen rekening mee te houden en dit blijkt ook 

afdoende uit de onvoldoende motivering in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is kort door de bocht gegaan en houdt onvoldoende rekening met de 

buitengewone omstandigheden van verzoeker die een verder verblijf in België rechtvaardigen. 

Verzoeker werd reeds sinds 23.10.2012 toegelaten om in België te verblijven, aangezien hem door het 

CGVS de status van subsidiaire beschermde werd toegekend. Verzoeker is omwille van de precaire 

situatie en zijn gegronde vrees voor vervolging in Afghanistan nooit meer teruggekeerd naar zijn land 

van oorsprong. 

De motivering van de verwerende partij om over te gaan tot beëindiging van zijn verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten is voornamelijk gesteund op basis van de strafrechtelijke veroordeling in 

België, wat derhalve niet kan worden beschouwd als afdoende en schendt derhalve de motiveringsplicht 

om reden dat dit motief niet op een redelijke manier getoetst is. Gelet op de verblijfplaats van verzoeker, 

zijn lange aanwezigheid, zijn medische situatie, de persoonlijke verbetering en ingesteldheid in hoofde 

van verzoeker, heeft de verwerende partij in de bestreden beslissing geen rekening gehouden met de 

concrete situatie van verzoeker. 

Verzoeker heeft verschillende medische attesten voorgelegd. De motivering hieromtrent is zeer 

gebrekkig.  

Verzoeker is thans onder behandeling bij zijn vaste therapeute N. V. H., die tijdelijk vervangen is door D. 

D. Bij een attest van 10.04.2017 bevestigt therapeute D. D. dat verzoeker zeer ernstige problemen 

heeft. Dit werd reeds vastgesteld bij een attest van 12.12.2016 door de psycholoog N. V. H. van de 

Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg 

Antwerpen VZW: "Bij intake bleek reeds dat cliënt ernstige psychische problemen heeft. Hij vertelde dat 

hij niet kon slapen, uit frustratie de neiging had om de meubels in zijn appartement af te breken en dat 

hij zichzelf pijn deed. Hij vertoonde duidelijke tekenen van automutilatie (grote dwarse littekens op zijn 

beide armen). Daarnaast gaf hij aan zich erg hopeloos te voelen over de toekomst en zich extreem veel 

zorgen te maken over zijn familie in zijn thuisland, waardoor hij constant piekerde. 

Hij vertelde dat hij al sinds zijn kindertijd automutileert (hij schat het begin tussen 5 en 7jaar). Hij groeide 

op in een moeilijke opvoedingssituatie, waarin er veel geweld was van vader naar moeder en de 

kinderen toe. Ook de cliëntzelf werd mishandeld en verwaarloosd door vader. Hij geeft aan dat de zijn 

vader er nooit voor de kinderen was. (..(Attest d.d. 12.12.2016 Psycholoog N. V. H., CGG VAGGA, stuk 

2 dossier verzoeker) 

De motivering omtrent de medische situatie van verzoeker is onvoldoende onderzocht, minstens is de 

motivering zeer gebrekkig. De verwerende partij verliest uit het oog dat verzoeker zeer ernstige 

psychische problemen heeft. 

In Afghanistan zal verzoeker geen enkel hulp kunnen krijgen en zal hij in zeer precaire omstandigheden 

terechtkomen. Dit alleen al vormt een schending van art. 3 EVRM. In België wordt hij immers zeer 

correct geholpen. Het feit dat de toestand van verzoeker zeer ernstig blijkt Uit attest van I I.04.20I7 van 

Dr. A. D. blijkt dat verzoeker ook medicatie inneemt. Zo adviseert Dr. A. D. Mirtazapine 15 mg, daar hij 

vaststelt dat verzoeker depressieve klachten heeft en dat er sprake is van insomnie en anorexie, (stuk 4 

dossier verzoeker) Ook dit attest werd aan de verwerende partij reeds overgemaakt in het kader van het 

hoorrecht. 

Aldus geconcludeerd kan worden dat de verwerende partij volledig blind is voor verzoekers individuele, 

en dus médische situatie. 

De verwerende partij ziet voorts over het hoofd dat aangezien zelfs een "goed voorziene" veroordeling 

of strafblad, zelfs voor heel erge feiten, geen belemmering mogen zijn voor een regularisatie of verblijf 

van de veroordeelde als de feiten dateren van lang geleden en a fortiori een "duurzame lokale 

verankering' aanwezig is. Aangezien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vroeger de volgende 

redenering van het Europees Hof van Justitie heeft overgenomen: 

"Volgens vaste rechtspraak veronderstelt bijgevolg het beroep van een nationale instantie op het begrip 

openbare orde hoe dan ook, afgezien van de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke 

wetsovertreding plaatsvindt, het bestaan van een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die 
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een fundamenteel belang van de samenleving aantast" (ZieHvJ, C-503/03 van 31 januari 2006, nr. 46 

en RW, arrest nr,24.096 van 2 maart2009.) 

Dat gelet op de verbetering in hoofde van verzoeker en dat het met de bestreden beslissing van de 

verwerende partij dan ook niet rechtvaardig zou zijn om verzoeker terug te leiden naar zijn land van 

herkomst. 

Dat de verwerende partij onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat voor verzoeker 

onmogelijk is om zich elders in Afghanistan te vestigen. 

Dat verzoeker nog steeds de stappen heeft gezet om zich verder te integreren in onze maatschappij en 

dat dit afdoende blijkt uit de stukken die worden neergelegd. 

Het is voor verzoeker een raadsel hoe hij zich in Afghanistan of elders dient te vestigen. De verwerende 

partij dient concreet te motiveren. Bovendien zal verzoeker, bij een gedwongen terugkeer naar 

Afghanistan aan zijn lot worden overgelaten op de luchthaven van Kabul en wordt hij de facto een IDP, 

zonder dat hij kans maakt op enige medische hulpverlening. Het staat buiten kijf dat verzoeker in strijd 

met artikel 3 EVRM een onmenselijke/vernederende behandeling zal ondergaan. 

Het gegeven dat verzoeker zich in een vreemde gemeenschap, België, heeft gevestigd wilt geenszins 

zeggen dat hij zich kunnen vestigen in Afghanistan. 

De zorgvuldigheidsplicht daarentegen houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit betekent dat de beslissing dient te steunen op werkelijke bestaande en correcte feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

Bij de beoordeling van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. De Raad onderzoekt enkel of de overheid in 

redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen 

gegeven voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. De Raad toetst voorts in het kader 

van zijn wettigheidtoezicht of het bestuur de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het 

op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

Het zorgvuldigheidsbeginsel (sensu lato) tenslotte omvat het beginsel van de evenwichtigheid: dit 

beginsel doelt op de evenwichtige beoordeling van aile bij de beslissing betrokken belangen. (zie W. 

VAN GERVEN, Beginselen van behoorlijk handelen, R. W. 1982 — 1983, 963.). 

Ten eerste diende de verwerende partij bij de bestreden beslissing voor het grootste deel rekening te 

houden met de gezins- en familiale situatie van verzoeker in België, maar ook in het land van oorsprong. 

Dit artikel heeft rechtstreekse werking en werd onlangs ook omgezet in het Belgisch recht, conform 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

Art. 20 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de vreemdelingenwet stelt uitdrukkelijk dat: 

"Art. 74/13. Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde 

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

de betrokken onderdaan van een derde land. " 

Art. I, 6° van de Vreemdelingenwet definieert immers een verwijderingsmaatregel als volgt: 

"6° beslissing tot verwijdering: de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling 

vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt 

Ten tweede, is de bestreden beslissing in strijd met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, 

waaronder het EVRM (cfr. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948) en het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie (hierna verkort het Handvest). 

De verwerende partij diende rekening te houden met de veiligheidssituatie in Afghanistan en zijn 

verklaringen die hij destijds bij het CGVS, zowel bij de aanvang van zijn asielprocedure alsook in het 

kader van de intrekking van de subsidiaire bescherming, heeft: afgelegd. Dit blijkt nergens afdoende uit 

de bestreden beslissing. 

Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn bepaalt eveneens dat de lidstaten het beginsel van non- refoulement 

eerbiedigen, dat is omgezet in artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet. De drie te respecteren 

elementen in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet vinden eveneens hun weerklank in respectievelijk 

de artikelen 24 (hoger belang van het kind). 4 (verbod van folteringen en van onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen) en 7 (eerbiediging van het familie- en gezinsleven) van 

het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Bij de tenuitvoerlegging van de 

Terugkeerrichtlijn zijn de Lidstaten eveneens gehouden tot naleving van die artikelen van het Handvest. 

Conform artikel 52, 3 van het Handvest moet aan de artikelen 4 en 7 van het Handvest eenzelfde 

draagwijdte worden gegeven als aan de artikelen 3 en 8 van het EVRM. 

Het EVRM en het Handvest primeren immers op de Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het 

kader van onderhavige vordering de gegrondheid te onderzoeken van het middel dat gestoeld wordt op 
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een schending van die hogere verdragsbepalingen die zoals hoger geduid impliciet doch zeker vervat 

liggen in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

Met betrekking tot de bestreden beslissing, wenst verzoeker op te merken dat er in casu geen sprake is 

van een gebonden bevoegdheid waarbij het bestuur geen enkele appreciatiemarge zou bezitten. 

De beslissing die de verwerende partij nam is in strijd met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, 

waaronder het artikel 3 van het EVRM (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). 

M.a.w. indien de uitgevaardigde beslissing de schending van hogere rechtsnormen zouden impliceren - 

wat in casu onstuitbaar het geval is - verwerende partij volkomen op wettige wijze kan beslissen dat er 

geen reden is tot beslissing tot beëindiging van het verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

Verzoeker heeft er wel degelijk belang bij het aanvechten van dit bestreden bevel gezien hij een 

duurzame lokale verankering heeft opgebouwd, zijn aanknopingspunten in België liggen, en dat hij in 

Afghanistan in precaire omstandigheden zal terechtkomen. Verzoeker is dan ook van mening dat de 

motivering inzake de niet-terugleidingsclausule niet afdoende is. Minstens diende de verwerende partij 

elementen van het asieldossier en verzoekers medische situatie grondig bestuderen en daarmee 

rekening gehouden. Dit is echter niet voldoende gebeurd. 

De verwerende partij vaardigt weliswaar een beslissing uit tot beëindiging van het verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten, maar voert verder geen nadere diepgaande analyse uit van het asieldossier 

van verzoeker en de elementen die in hoofde van verzoeker aanwezig zijn. Ten onrechte neemt de 

verwerende partij verzoekers medische situatie niet serieus. 

De motiveringsverplichting moet de verzoekende partij immers een mogelijkheid kunnen bieden te 

toetsen of de beslissing proportioneel is aan het beoogde doel. Dit is in casu zeker niet het geval. 

Het is juist bij het beoordelen van een bevel dat art. 3 EVRM dient te worden beoordeeld. Welnu, 

omwille van meerdere redenen schendt de bestreden beslissing art. 3 EVRM. 

De verwerende partij stelt dat verzoeker geen elementen aanbracht waaruit blijkt dat hij in zijn land van 

herkomst geen behandeling zal krijgen. Dit is echter niet het antwoord op de verzoekers situatie. 

Volgens het nieuwe UNHCR Eligibilité Guidelines for Assessing the International Protection Needs of 

Asylum-Seekers from Afghanistan, 19 april 2016 blijkt dat de veiligheidssituatie in Afghanistan er op 

achteruit is gegaan en dat zowel het aantal burgerslachtoffers alsook het aantal veiligheidsincidenten op 

hetgehele Afghaanse grondgebiedgestegen is: 

"The security situation in Afghanistan remains unptedictable, with civilians continuing to bear the 

bruntofthe conflict50 Folio wing the completion ofthe withdrawal of the international military forces in 

2014, 2015saw an intensification of the conflict, particularly in the second halfof the year, together with a 

marked détérioration of the security situation across the country compared to 2014.51 The Taliban was 

reported to exercise control in an increasing number of districts, and managed for the first time since 

2001 to take temporary control over a provincial capital, the city ofKunduz, in September 2015.52 An 

increase in the number of armed actors, including as the resuit of the emergence ofnew groups affiliated 

to ISIS53 and the re-emergence of Al Qaeda,54 has further destabilized the security situation.55 Folio 

wing the announcement of the death of the Taliban leader Mullah Omar in July 2015, opponents to the 

new leader Mullah Akhtar Mansur reportedlybroke away into splintergroups, further increasing the 

number of armed actors engaged in the conflict.56 The conflict is increasingly affecting ail parts of the 

countty.57Moreover, the nature of the conflict has reportedly continued to change.58 

II 

Since the completion of the withdrawal of international combat troops at the end of 2014, AGEs are 

reported to have engaged in an increasing number ofattacks,59 including complex and suicide attacks 

as well as targeted and deliberate killings,60 and directly attacking ANSF checkpoints and smaller 

garrisons.61 There has been a significant increase in targeted killings and abductions of local civilian 

leaders by AGEs, as well as a général campaign of intimidation aimed at controlling communities in rural 

areas.62 AGEs continue to carry out highprofile attacks in Kabul and otber cities,63 and to expand 

theirreach in rural orlesspopulatedareas.64 Concerns have been expressedabout the ANSFs' capability 

and effectiveness in ensuring security andstability across Afghanistan. 65 

The United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) has expressed concerns about the 

continuing human rights abuses carried out bypro-government armedgroup and the extent to which such 

groups are able to act with impunity. Civilian casualties by pro-government armed groups reportedly 

increased by 42 per cent compared to 2014. 66 Civilians were also reported to be increasingly caught in 

the line offire between pro-government armed groups and AGEs.67"2 

Ook in het rapport 'General Security Situation in Afghanistan and Events in Kabul', geupdatet op 

03.08.2017 blijkt een stijging van het geweld in Afghanistan: 

""The overall security situation continued to deteriorate throughout 2016 and into 2017. The United 

Nations recorded 23,712 security incidents, an almost S per cent increase compared with 2015 and the 

highest number in a single year ever recorded by UNAMA. While the fighting remained particularly 

prevalent in the five southern and easternprovinces ofHelmand, Nangarhar, Kandahar, Kunar and 
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Ghazni, where 50 per cent of ail incidents were recorded, the conflict spread in geographical scope-, 

with increasing Taliban activities in northern andnorth-eastern Afghanistan, as well as in Farah in the 

west. The Taliban continued to put pressure on the Government's control ofthe provincial capitals of 

Farah, Kunduz, Lashkar Gah, Helmand Province-, and Tirin Kot, Uruzgan Province. International and 

Afghan air support and the deployment of Afghan spécial forces remained critical to the holding ofthese 

cities. In late November, the Taliban captured the Ghorak district administrative centre of Kandahar 

Province, bringing to 14 the total number of districts claimed by the Taliban to be under their control. In 

addition, the control of a number ofdistricts has been contested, with some reports claiming an increase 

in the percentage ofAfghan territory under Taliban influence. The fighting evolved further in character as 

the number of armed clashes between the Taliban and Government security forces increased by 22 per 

cent in 2016, accounting for 63 per cent of ail security incidents, the majority of which were initiated by 

the Taliban. Improvised explosive device attacks continued to décliné in 2016, however, and were 25per 

cent lower than during thepreviousyear. 

[...] 

Between 18 November 2016 and 14 February 2017, the United Nations recorded 5,160 security-related 

incidents. This represents a 10 per cent increase compared with the same period in 2015 and a 3 per 

cent increase compared with the same period in 2014. The number of armed clashes recorded in 

January 2017 increased by 30, compared with January of 2016, andreached 1,877, the highest number 

recorded by the United Nations for that month. Improvised explosive device attacks increased by II per 

cent compared with the same period in 2016. " (UNGA. ' 3 March 2017, p. 3-4) 

"Armed conflicts in Afghanistan intensified and expanded more than previous years in 1394. Insecurity 

spread in most parts ofthe country and affected the life of the majority of the civilians directly or 

indirecdy. 

During this period civilian suffered severe casualties. Based on the findings by the AIHRC, the highest 

level of civilian casualties was recorded in the year 1394. 

The total number of civilian casualties exceeded9431people (3192 deaths and 6302 injured) which 

shows 17.8 percent increase compared to that in 1393. Based on findings by the AIHRC, 8005people 

were killed or injured in 1393. Out of them 3071 people were killed and 4934 people got injured. [...] 

According to the report, out of9431 deaths and wounded, 4642 of them are men, 775 are women and 

II16 of them are children, while the âge and gender of2898 ofthem are not specified. "(AIHRC, I August 

2016, p. I2 )[xviii j 

2 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from 

Afghanistan, 19 April20I6, HCR/EG/AFG/I6/02, pag. 14-17, http:// 

unhcr.org.ua/attachments/article/330/Afghanistan%20EGs%20-%2019%20April%202016.pdf 

"Between 1 Ja.nua.ty and31 December, UNAMA documented 11,418 civilian casualties (3,498 deaths 

and 7,920injured); marking a two per cent decrease in civilian deaths and six per cent increase in 

civilians injured. 

These figures amount to a thtee per cent increase in total civilian casualties compared to 2015. [...] 

Security incidents in Afghanistan increased this quarter when compared to the same period last year, 

with several deadly high-profile and insider attacks carried out by insutgents and extremists [MJajor 

security incidents ha ve been occurring in the previously more stable areas of northern Afghanistan and 

Kabul[¦¦¦]¦ fSIGAR. 30 Tuly20I7. p. 82) 

"Between I January and 30 June 2017, UNAMA documented 5,243 civilian casualties (1,662 deaths and 

3,581 injured), marking a decrease ofless than one per cent in overall civilian casualties. Civilian deaths 

increased by two per cent while the number of civilians injured decreased by one per cent. Between I 

January 2009 and 30 June 2017, armed conflictin Afghanistan has claimed the lives of26,512 civilians 

and injured 48,931 others. 

Key trends observedin the firstsix ofmonths of20I7include an overall decrease in civilian casualties firom 

ground engagements and increases in civilian casualties firom improvised explosive device (IED) 

tactics. 

Nineteen per cent of ail civilian casualties occurred in Kabul city from suicide and complex attacks. 

In the first six months of 2017, the majority of civilian casualties resulted from the indiscriminate and 

unlawful use oflED tactics by Anti-Government Eléments in civilian-populatedareas - particularly suicide 

bombs and pressure-plate devices. IED tactics caused 2,079 civilian casualties (596 deaths and 1,483 

injured), accounting for 40 per cent of ail civilian casualties in the first six months of2017. The majority of 

civilian casualties from these devices occurred in the context of suicide and complex attacks, followed 

by pressure-plate IED détonations. [...] 

In the first half of 2017, more civilian deaths andinjury from suicide and complex attacks were 

documented by UNAMA than [in] anyprevious six month period since the mission began systematic 

documentation of civilian casualties in 2009. Of extreme concern, suicide and complex attacks caused 

1,151 civilian casualties (259 deaths and 892 injured), a 15per cent increase compared to the first six 
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months of 2016. While the suicide attack in central Kabul on 31 May which caused atleast 92 civilian 

deaths and injured 491 others - the deadliest incident documented by UNAMA since 2001 - contributed 

to the high casualty figures recorded in the first half of2017, other large-scale attacks generating 

hundreds of civilian casualties have been recorded in previousyears. 

After combined IED tactics, ground engagements were the second leading cause of civilian casualties. 

Following record levels of civilian casualties from ground engagements in 2016, civilian death and injury 

from ground fighting between Anti-Government Eléments and Pro-Government Forces decreased during 

the first six months of2017 compared to the same period last year. UNAMA documented 1,809 civilian 

casualties (434 deaths and 1,375 injured), a 10 per cent decrease from last year. The decrease in 

civilian casualties from ground engagements resulted from a réduction in the number of civilians killed 

and injured from the use of indirect/explosive weapons — mainly mortars — by Pro-Government Forces. 

UNAMA welcomes the efforts of the Afghan national security forces to reduce civilian casualties in the 

context of ground engagements with Anti-Government Eléments. The mission observes, however, that 

ongoing civilian displacement and increased territorial control by Anti-Government Eléments potentiaUy 

contributed to the réduction in civilian casualties from ground engagements: less volatile frontlines 

mayhave enabled civilians to leave areas in advance anticipation of active combat, particularly in the 

southern région. 

To a lesser extent, réductions in the north-eastern région also led to the decrease due to the absence of 

a comparable Anti-Government Element offensive on Kunduz city as occurred in April 2016. [¦¦•] 

Kabul province continued to record the highest number of civilian casualties, mainly in Kabul city. [...] 

After Kabul, the highest numbers of civilian casualties occurredin Helmand, Kandahar, Nangarhar, 

Uruzgan, Faryab, Herat, Laghman, Kunduz and Farah provinces. In the first six months of 2017, civilian 

casualties increased in 15 of Afghanistan's 34 provinces, mainly due to increased attacks by Anti-

Government Eléments. " (UNAMA. Tuly 2017. pp. 3-5) 

"Between I January and 30 June, Anti-Government Eléments caused3,489 civilian casualties (1,141 

deaths and2,348 injured), a 12 per cent increase compared to the same period in 2016. This increase 

resulted from a rise in civilian casualties caused by Anti-Government Eléments during suicide and 

complex attacks in combination with an increase in incidental civilian deaths and injuries from bullets 

fired by Anti-Government Eléments during ground engagements, particularly during ground attacks 

against police check posts. 

Ofthe 3,489 civilian casualties attributedto Anti-GovernmentEléments, UNAMA attributed 2,262 civilian 

casualdes (S30 deaths and 1,432 injured) - or 43 per cent of total civilian casualties — to Taliban. 

Ofthese incidents, the group publically claimed responsibility for 94 attacks that resulted in 551 civilian 

casualties (186 deaths and 365injured). UNAMA attributed257 civilian casualties (104 deaths and 153 

injured) - or five per cent - of total civilian casualties to Daesh/ISKP, of which the group claimed 

responsibility for nine attacks that caused 208 civilian casualties (74 deaths and 134 injured). UNAMA 

attributed the remaining 970 civilian casualties (207deaths and763 injured) to unidentified Anti-

Government Eléments. " {UNAMA. Tulv 2017. p. 6) 

UNAMA attributed 945 civilian casualties (327 deaths and 618 injured) to Pro-Government Forces 

during the firsthalf of2017, a 21 per cent decrease compared to the sameperiodlastyear. A sharp 

réduction in civilian casualties from the use of indirect weapons - such as mortars - contributed to the 

lower numbers of civilian death and injury attributed to Pro-Government Forces. 

While most civilian casualties caused by Pro-Government Forces continued to occur indirecdy during 

ground fighting with Anti-Government Eléments, weapons released or fired during aerial opérations 

caused increasing numbers of civilian casualties. UNAMA documented232 civilian casualties (95 deaths 

and 137 injured) from aerial opérations, a 43 per cent increase in civilian casualties compared to the first 

six months of 2016, including a 67per cent increase in civilian deaths. Aerial opérations conducted by 

the Afghan Air Force accounted for 114 civilian casualties (29 deaths and 85 injured) while international 

military force airstrikes caused 85 civilian casualties (54 deaths and 31 injured). UNAMA attributed 33 

civilian casualties (12 deaths and 21 injured) from airstrikes carried out by Pro-Government Forces, 

where UNAMA could not confirm the responsible party. " (UNAMA. Tulv 2017, pp. 6-7) 

During the first six months of2017, armed conflict killed and injured an increasing number of civilian adult 

women, reversing the décliné in women casualties documented by UNAMA in 2016. UNAMA 

documented 636 women casualties (174 deaths and 462 injured), a 23 per cent increase compared to 

the same period in 2016. Women comprised 12 per cent ofconflict-related civilian casualties. " (UNAMA, 

Tuly 2017. p. II) 

"Child casualties remained athigh levels during the first six months of20I7, with a notable increase in 

child deaths. UNAMA documented 1,577 child casualties (436 deaths and 1,141 injured) during the first 

six months of2017, a one percent increase in child casualties compared to the first half of2016 — a nine 

percent increase in child deaths and a four per cent increase in injured children. Children accounted for 

30 per cent of ail civilian casualties. " (UNAMA, Tulv 2017, p. 13) 
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"On 28 April, the Taliban announced the launch of their annual spring offensive, "Opération Mansouri". 

Their statement in 2017 described a two -track approach involving military and political objectives, 

including advice to minimize civilian casualties and to focus on targeting foreign forces in Afghanistan 

and their Afghan partners. However, there has not been any significant improvement in civilian casualty 

statistics. 

On the day of the announcement, the Taliban captured the strategically important Zaybak district in 

Badakhshan Province, which borders Pakistan. It was retaken several weeks later by Afghan security 

forces. 

During the reporting period, the Taliban also temporarily captured Sangin district in Helmand Province, 

Qal'ah-i Zal district in Kunduz Province and Khwajah Baha' al-Din district in Takhar Province. " (UN 

General Assembly, 15 lune 2017. p. 4 ) "3 

Ook de objectieve berichtgeving over de huidige situatie in Afghanistan is allesbehalve rooskleurig, de 

rode draad in het verhaal is dat burgers ten prooi vallen aan het geweld dat zich dagelijks afspeelt in 

Afghanistan. 

Omwille van al deze redenen kan de bestreden beslissing aldus niet gehandhaafd worden en dient deze 

te worden vernietigd. 

De objectieve informatie toont immers meer dan voldoende aan dat de veiligheidssituatie in Afghanistan 

uiterst precair kan worden genoemd. Ook de overheid kan de veiligheid van de burgers niet garanderen. 

Het geweld dat er door de terroristen uitgevoerd wordt, zorgt voor een onzeker bestaan in het land. 

Er kan in de betreden beslissing geen enkele afdoende motivering geworden rekening houdende met 

artikel 3 EVRM en de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan en de streek van afkomst van de 

verzoekende partij. 

De verzoekende partij maakt het voorwerp uit van een gedwongen terugkeer naar Afghanistan. De 

situatie in Afghanistan is echter, zoals uit de hierboven geciteerde objectieve informatie blijkt, in ruime 

mate verslechterd. Een gedwongen uitwijzing naar Afghanistan zal artikel 3 EVRM schenden. 

Artikel 3 EVRM bepaalt immers niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke 

of vernederende behandelingen of bestraffingen." Deze bepaling bekrachtigt een van de 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. (EHRM, 21 januari 2011, MSS/België en Griekenland, § 218) 

Het is vaste rechtspraak van de Nederlandstalige Kamers van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen dat een onderzoek met betrekking tot een mogelijke schending van artikel 3 

EVRM niet alleen dient te worden onderzocht in het kader van een asielprocedure, maar ook in het 

kader van een beslissing tôt uitwijzing. De verzoekende partij wijst hierbij eveneens naar de rechtspraak 

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die België veroordeeld heeft nu de Belgische staat 

zich heeft onttrokken aan een onderzoek naar een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM: 

"338 (...) un Etat demeure entièrement responsable au regard de la Convention de tous les actes ne 

relevant pas strictement des ses obligations juridiques internationales, notamment lorsqu'il a exercé un 

pouvoirs d'appréciation" (EHRM, 21 januari 2011, MSS/België en Griekenland) 

De verwerende partij moet bijgevolg een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die 

wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 EVRM verboden handeling. (EHRM, 21 januari 2011, 

MSS/België en Griekenland, §293 en 388) 

Hieruit volgt dat de Belgische staat dus de verplichting heeft om in elke zaak, individueel, te 

onderzoeken of een schending van artikel 3 EVRM aanwezig is. Het bestaat van een reëel gevaar van 

een door artikel 3 EVRM verboden behandeling wordt 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) 

Dit onderzoek naar de actuele veiligheidssituatie in Afghanistan en een mogelijke schending van artikel 

3 EVRM werd in de bestreden beslissing op geen enkele manier gerealiseerd. 

Van de verwerende partij kan er bijgevolg redelijkerwijze verwacht worden dat zij, in het licht van artikel 

3 EVRM, de veiligheidssituatie in Afghanistan, die volatiel is, op de voet volgt en haar handelen, met 

name de uitvoering van een gedwongen verwijdering, baseert op actuele informatie m.b.t. situatie in 

Afghanistan. De verwerende partij heeft nagelaten dit te doen, waardoor de zorgvuldigheidsverplichting 

geschonden wordt. 

Het enig middel is gegrond. 

(…)” 

 

2.2. Verzoeker voert de schending aan van de formele motiveringsplicht. De artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, die onder meer 
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stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkene een zodanig 

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich 

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Ze verplichten de 

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

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

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De 

bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd 

genomen. De bestreden beslissing verwijst naar de juridische grondslag: artikel 21 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). De feitelijke grondslag is uitgebreid uiteengezet: de 

bestreden beslissing verwijst naar de beslissing van de commissaris-generaal tot intrekking van de 

subsidiaire beschermingsstatus, die zich steunt op de veroordeling tot een ernstig misdrijf. De 

gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris beëindigt het verblijf en geeft een bevel om het 

grondgebied te verlaten omdat verzoeker de openbare orde schaadt. Er wordt ingegaan op de 

elementen die verzoeker heeft aangebracht in het kader van diens hoorrecht. De bestreden beslissingen 

stellen vast dat verzoeker geen familieleven in België heeft en dat verzoeker geen elementen aanbrengt 

over zijn medische problemen waaruit blijkt dat in het herkomstland geen behandeling bestaat. De 

bestreden beslissingen antwoorden op de aangehaalde elementen in het kader van het uitgeoefende 

hoorrecht: verzoeker was tewerkgesteld in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet maar is nooit 

tewerkgesteld geweest op de reguliere Belgische arbeidsmarkt die de sleutel vormt tot diepere integratie 

in het “weefsel” van de Belgische samenleving. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris stelt 

vast dat verzoeker een gebrek aan economische zelfstandigheid heeft. De bestreden beslissingen 

besluiten dat reële integratie niet is aangetoond. Verzoeker vormt een gevaar voor de samenleving 

terwijl niet blijkt dat er sociale en culturele banden werden opgebouwd die sterker zijn dan deze met het 

herkomstland. 

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden 

 

Indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van 

een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, betekent dit louter feit op zich nog niet dat de 

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

2007, nr. 172.821).  

 

Verzoeker verduidelijkt niet op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen, zodat niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Hij 

stelt dat de verwerende partij niet met alle relevante stukken inzake integratie, medische elementen en 

gezinsleven op precieze wijze heeft rekening gehouden. De bestreden beslissingen verwijzen naar de 

voorgelegde documenten, zoals de verschillende verslagen van de psychloog, dokter en therapeut, de 

opleiding tot keukenmedewerker en de gevolgde cursus ‘maatschappelijke oriëntatie’. 

 

Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

2.3. Verzoeker bekritiseert de bestreden beslissingen inhoudelijk zodat hij de schending aanvoert van 

de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid beoordeelt op grond van de juiste feitelijke gegevens, of zij de beoordeling correct heeft 

gemaakt en of haar besluit niet kennelijk onredelijk is (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Onderzoek van de materiële motiveringsplicht vraagt in deze zaak onderzoek van artikel 21 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 21 van de Vreemdelingenwet luidt: 
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“De minister of zijn gemachtigde kan een einde maken aan het verblijf van een onderdaan van een 

derde land die voor een beperkte of onbeperkte duur tot verblijf is toegelaten of gemachtigd en hem het 

bevel geven het grondgebied te verlaten, om redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 

(…).” 

 

2.3.1. Verzoeker betwist niet dat hij op 9 mei 2014 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank te 

Antwerpen wegens de misdrijven “bedrieglijk wegnemen” van bepaalde goederen en “opzettelijke 

slagen en verwondingen aan G.R., de slagen hebbende een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten 

van persoonlijke arbeid ten gevolge gehad” en het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen 

aan R. N. en M.S. Een afschrift van dit vonnis bevindt zich in het administratief dossier. Dit zijn ernstige 

misdrijven die de openbare orde schenden. Verwerende partij besluit correct dat verzoekers gedraging 

een gevaar voor de samenleving zijn. 

 

2.3.2. Verzoeker meent dat hij zijn leven en persoonlijke ingesteldheid heeft verbeterd. Hij verwijst naar 

het inburgeringscontract van 13 mei 2013, een gevolgde opleiding bij de VDAB en naar de 

tewerkstelling bij het OCMW in het kader van artikel 60 OCMW-wet (stukken 7, 9 en 10 bij het 

verzoekschrift). 

 

Deze stukken heeft verzoeker aan de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt voor de bestreden 

beslissingen. De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris oordeelt: 

 

“U legde in het kader van uw hoorrecht documenten voor waaruit blijkt dat u een opleiding tot 

keukenmedewerker volgt via een individuele beroepsopleiding (IBO), hieruit blijkt dat u werkwillig bent. 

Verder verklaarde u dat u een jaar onder artikel 60 door het OCMW tewerkgesteld was. Echter de 

tewerkstelling door het OCMW betrof sociale tewerkstelling in het kader van artikel 60, § 7, van de 

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en was een 

vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij liet OCMW een persoon die op de arbeidsmarkt niet 

aan de slag geraakt aan een job helpt teneinde hem vertrouwd te maken met en hem klaar te stomen 

voor de reguliere arbeidsmarkt en hem in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid. Het 

OCMW ontvangt hierbij een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling en 

geniet als werkgever vrijstelling van werkgeversbijdragen. Het feit dat u door het OCMW in dit parcours 

werd opgenomen kan niet gelezen worden als een blijk van economische zelfstandigheid. Noch kan 

hieruit een vertrouwdheid met de vereiste sociale vaardigheden om binnen de Belgische samenleving 

een job voor zichzelf te verzekeren en te behouden geconcludeerd worden. Uit niets blijkt dat u ooit 

tewerkgesteld was op de reguliere Belgische arbeidsmarkt, dewelke de sleutel vormt tot diepere 

integratie in het weefsel van de Belgische samenleving. Aan de hand van tewerkstelling kan men zich 

nochtans zowel op taalkundig als sociaal vlak verder integreren. Het gebrek aan economische 

zelfstandigheid blijkt eveneens uit uw aanvraag tot een werkloosheidscode voor IBO de dato 

24/11/2017, hieruit blijkt dat u beroep doet op een werkloosheidsuitkering waardoor u ten laste van de 

Belgische Staat valt.” 

 

En: 

 

“Het feit dat u de cursus maatschappelijke oriëntatie gevolg heeft en dat u zich aangemeld heeft in het 

kader van het inburgeringstraject tonen aan dat u het gebruikelijk parcours volgde maar tonen niet de 

reële integratie aan in de Belgische samenleving. U legde geen document voor waaruit blijkt dat u één 

van de drie officiële landstalen machtig bent. Voorgaande elementen doen tevens geen afbreuk aan de 

vaststelling dat u een gevaar vormt voor de samenleving aangezien u definitief veroordeeld werd voor 

een bijzonder ernstig misdrijf.” 

 

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn correct en redelijk. Het gegeven dat 

verzoeker spijt betuigt, meent dat zijn strafrechtelijk verleden niet mag in acht genomen worden om hem 

als een gevaar te beschouwen, hij actief is geweest op de arbeidsmarkt en inspanning levert om werk te 

vinden, hij sedert 2012 in België verblijft en verwesterd is, doen hieraan geen afbreuk. De bestreden 

beslissingen wijzen terecht op de ernst van de misdrijven en stellen dat niet blijkt dat de sociale en 

culturele banden met België sterker zijn dan deze met het herkomstland. Temeer geen document wordt 

voorgelegd, integendeel met wat verzoeker suggereert, waaruit kennis van een landstaal van België 

blijkt. De verwerende partij merkt bovendien terecht op dat het volgen van de inburgeringscursus hem 

niet belette ernstige misdrijven te plegen. De motieven van de bestreden beslissingen zijn afdoende, 

correct en kennelijk redelijk. Voort laat verzoeker na in dit onderdeel uiteen te zetten met welke 

elementen van het gehoor geen rekening werden gehouden.  
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2.4.1. De volgende redenering van verzoeker kan niet gevolgd worden: 

 

“Verzoeker behoort thans tot een risicogroep omdat hij een verwesterde jongeman is wegens zijn 

jarenlange verblijf in Europa. Bij terug keer naar Afghanistan zal hij als zodanig gepercipieerd en hierom 

geviseerd worden. Zo blijkt ook uit de "UMHCR. Eligibility guidelines for assessing the international 

protection needs of asylum-seekers from Afghanistan" van 19 april 2016 dat "Based on the preceding 

analysis, UMHCR considers that, depending on the individual circumstances of the case, persons 

associated with, orperceivedas supportive of, the Government or the international community, including 

the international military forces, may be in need of international refugee protection on the ground of their 

(imputed) political opinion or other relevant grounds. Such persons include: (...) j) individuals perceived 

as "westernized"1 

De verwerende partij wenst hier ten onrechte totaal geen rekening mee te houden en dit blijkt ook 

afdoende uit de onvoldoende motivering in de bestreden beslissing. 

De verwerende partij is kort door de bocht gegaan en houdt onvoldoende rekening met de 

buitengewone omstandigheden van verzoeker die een verder verblijf in België rechtvaardigen. 

Verzoeker werd reeds sinds 23.10.2012 toegelaten om in België te verblijven, aangezien hem door het 

CGVS de status van subsidiaire beschermde werd toegekend. Verzoeker is omwille van de precaire 

situatie en zijn gegronde vrees voor vervolging in Afghanistan nooit meer teruggekeerd naar zijn land 

van oorsprong. 

De motivering van de verwerende partij om over te gaan tot beëindiging van zijn verblijf met bevel om 

het grondgebied te verlaten is voornamelijk gesteund op basis van de strafrechtelijke veroordeling in 

België, wat derhalve niet kan worden beschouwd als afdoende en schendt derhalve de motiveringsplicht 

om reden dat dit motief niet op een redelijke manier getoetst is.” 

 

2.4.2. Verzoeker gaat voorbij aan het arrest met nummer 190 919 van 24 augustus 2017 van de Raad. 

Uit dit arrest blijkt dat de commissaris-generaal al rekening hield met het door verzoeker vermelde 

rapport. De commissaris-generaal meldt: “Niettegenstaande er zich in de hoofdstad Kabul met enige 

regelmaat complexe aanslagen voordoen, kan er geen gewag gemaakt worden van een situatie van 

“open combat” of van hevige en voortdurende of ononderbroken gevechten. De Commissaris-generaal 

beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige 

analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er voor burgers in de hoofdstad 

Kabul actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van 

hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. 

Actueel is er voor burgers in de hoofdstad Kabul aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin 

van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou 

blijken. 

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in de 

stad Kabul. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 

blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen redelijk is wanneer er bescherming wordt 

geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in de beoogde regio van vestiging. UNHCR 

aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden 

zonder ondersteuning van hun familie of hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke 

gebieden die onder de controle van de regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is 

om te kunnen voorzien in de elementaire levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke 

omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul vestigt. 

(…) 

In de jaren voor uw vertrek uit Afghanistan zou u ook nog in de bouw en als schilder hebben gewerkt 

(CGVS, p.10). 

Verwacht mag worden dat u ook in Kabul enige creativiteit aan de dag kan leggen en er werk kan 

vinden. Verder dient te worden vastgesteld dat u geweigerd heeft een duidelijk zicht te bieden op uw 

werkelijke herkomst. Zoals hierboven werd aangetoond, maakt u het niet aannemelijk dat u in Helmand 

gewoond heeft. Er kan dan ook niet worden uitgesloten dat u, een Darisprekende Tadzjiek, afkomstig 

bent uit de hoofdstad Kabul en er over een netwerk beschikt. Het CGVS ziet niet in waarom u anders 

halsstarrig blijft vasthouden aan uw ongeloofwaardig bevonden verblijf in Lashkar Gah (CGVS, p.9, 11). 

Voorts kan worden vermoed dat u enige geldelijke reserves heeft. U bent al een tijdje aan de slag als 

arbeider en kon het zich eerder dit jaar veroorloven om naar Iran te reizen. Hoewel het doel van uw reis 

onduidelijk is (dat u daar sjiitische schrijnen ging bezoeken is niet geloofwaardig gebleken), duidt dit 

toch op enige financiële slagkracht. Wanneer u gevraagd werd waarom u zich niet in een stad als Kabul 

zou kunnen (her)vestigen, verwees u overigens louter naar uw relaas en de zogezegde problemen met 

uw familie omwille van uw bekering tot het sjiisme (CGVS, p.11). Gezien uw verklaringen frauduleus zijn 

gebleken, staan deze een vestiging in Kabul niet in de weg. 
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Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar 

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan 

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst in uw levensonderhoud te voorzien. 

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige 

situatie in uw regio van herkomst, u in de stad Kabul over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief 

beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. U toont geenszins het tegendeel 

aan.(…)” 

 

Verzoeker heeft in diens gehoor gewezen op de onveilige toestand in zijn herkomstland. De bestreden 

beslissingen beantwoorden dit argument door te wijzen op de beslissing van de commissaris-generaal 

van 30 november 2016, die de subsidiaire beschermingsstatus intrekt. Dit is voldoende omdat een 

concreet alternatief werd voorzien: verblijf in Kabul. Bovendien merkt de commissaris-generaal en de 

Raad in zijn arrest met nummer 190 919 op dat verzoeker een ongeloofwaardig asielrelaas heeft 

aangebracht en blijkt dat nooit een “gegronde” vrees is aangetoond. Verzoeker houdt tevergeefs voor 

dat de gepleegde misdrijven, rekening houdend met zijn persoonlijke omstandigheden, zoals lang 

verblijf in België en de veiligheidssituatie in Afghanistan, de bestreden beslissingen niet rechtvaardigen. 

Verder zijn de misdrijven, rekening houdend met hun ernst, voldoende recent (2012) en dateren de 

feiten geenszins “van lang geleden”, zoals verzoeker op pagina 8 van het verzoekschrift stelt. Verzoeker 

gaat eraan voorbij dat hij opzettelijke slagen en verwondingen toebracht aan drie verschillende 

personen, naast het plegen van diefstal. Een “duurzame lokale verankering” blijkt niet, zoals verwerende 

partij motiveert. Verzoeker is nooit ingeschakeld geweest in de reguliere arbeidsmarkt buiten diens werk 

bij het OCMW in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet. Hij toonde geen taalkennis aan. De 

schending van de openbare orde staat vast en de verwerende partij stelt correct dat verzoekers 

gedragingen een gevaar vormen voor de maatschappij. Terzake blijkt dat de bestreden beslissingen de 

redenering, vervat in het arrest HvJ C 505/03, waarnaar verzoeker verwijst, volgen. 

 

2.5.1. Verzoeker stelt dat de motivering van de bestreden beslissingen gebrekkig is omdat zijn medische 

situatie niet voldoende in rekening werd gebracht. Hij verwijst naar overgemaakte medische attesten. Hij 

is in behandeling bij therapeut N.V.H. Hij heeft ernstige problemen en citeert uit het attest van 12 

december 2016 van zijn psycholoog. Hij dient medicatie te nemen volgens het attest van 11 april 2017: 

‘mirtazapine 15 mg’. De medische toestand van verzoeker is onvoldoende onderzocht. In het 

herkomstland zal hij geen enkele hulp krijgen en precair terechtkomen, wat een schending van artikel 3 

van het EVRM is. 

 

2.5.2. Uit de bestreden beslissingen blijkt dat de medische toestand van verzoeker is betrokken: 

 

“Ter staving legde u verschillende verslagen van uw psychologe, therapeut en dokter voor die instaan 

voor uw behandeling in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA. Uit deze documenten 

blijkt dat u psychologische problemen heeft en u momenteel in behandeling bent hiervoor. U bracht 

evenwel geen elementen aan waaruit blijkt dat u in uw land van herkomst geen behandeling kan krijgen. 

Daarom kan geconcludeerd worden dat er geen medische elementen zijn die een terugkeer naar het 

land van herkomst in de weg staan.” 

 

Er wordt duidelijk gesteld dat verzoeker geen elementen aanbracht die erop wijzen dat geen 

behandeling voorhanden is in het herkomstland. Dit is correct. Verzoeker bracht geen aanwijzing aan 

dat de therapie en medicatie, die hij behoeft, niet in Kabul kan verkregen worden. Het louter poneren 

van deze onmogelijkheid volstaat niet om een motiveringsgebrek aan te tonen. 

 

Verzoeker toont niet aan dat hij artikel 3 van het EVRM op dienstige wijze, omwille van medische 

redenen, kan aanvoeren. 

 

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 

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”. 

 

In de zaak N. vs. het Verenigd Koninkrijk van 27 mei 2008, Grote Kamer, nr. 265.855, hanteert het Hof 

een aantal principes met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen. In dit principearrest geeft het Hof 

een overzicht van zijn jarenlange consistente rechtspraak sinds het arrest D. vs. The United Kingdom 
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(EHRM 2 mei 1997, nr. 30240/96), waarbij het vervolgens duidelijk de principes vaststelt die zij 

aanwendt met betrekking tot ernstig zieke vreemdelingen.  

 

Het Hof benadrukte dat er slechts sprake kan zijn van een schending van artikel 3 van het EVRM in het 

zeer uitzonderlijk geval (“a very exceptional case”), wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen 

de uitwijzing dwingend zijn (EHRM 27 mei 2008, grote kamer, N. vs. Verenigd Koninkrijk, § 42). Het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 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 

het EVRM aan de orde zijn (EHRM, grote kamer, 27 mei 2008, N. t. Verenigd Koninkrijk, § 42).  

 

In de zaak Paposhvili t. België van 13 december 2016 bevestigt de Grote Kamer van het EHRM de 

principes die in de zaak N. t. Verenigd Koninkrijk worden gehanteerd, en verfijnt men verder in 

overweging 183 als volgt: “The Court considers that the “other very exceptional cases” within the 

meaning of the judgment in N. v. the United Kingdom (§ 43) which may raise an issue under Article 3 

should be understood to refer to situations involving the removal of a seriously ill person in which 

substantial grounds have been shown for believing that he or she, although not at imminent risk of 

dying, would face a real risk, on account of the absence of appropriate treatment in the receiving country 

or the lack of access to such treatment, of being exposed to a serious, rapid and irreversible decline in 

his or her state of health resulting in intense suffering or to a significant reduction in life expectancy. The 

Court points out that these situations correspond to a high threshold for the application of Article 3 of the 

Convention in cases concerning the removal of aliens suffering from serious illness.” 

 

Aldus blijkt uit §183 van genoemd arrest dat onder “andere uitzonderlijke gevallen” wordt begrepen “de 

situaties, zonder dat er sprake is van onmiddellijk en nakend levensgevaar, waarbij er ernstige 

aanwijzingen zijn dat er een reëel risico bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en 

onomkeerbare achteruitgang van de gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of aanzienlijke 

verkorting van de levensverwachting door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van 

de ziekte in het ontvangstland”. Slechts in dergelijk geval weerhield de Grote Kamer van het Hof een 

schending van artikel 3 van het EVRM en werd aldus de hoge drempel van artikel 3 van het EVRM in 

het geval van ernstig zieke vreemdelingen bevestigd.  

 

Uit de medische stukken die verzoeker voorlegde blijkt niet dat er dergelijke aanwijzingen bestaan. 

Verzoeker maakt de schending van artikel 3 van het EVRM en een motiveringsgebrek niet aannemelijk. 

 

2.6.1. Verzoeker voert tevens de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 74/13 van 

de Vreemdelingenwet, van artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet, van artikel 3 van het EVRM en van 

de artikelen 4, 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 

2000, in werking getreden op 1 december 2009 (hierna: het Handvest). 

 

2.6.2. In eerste instantie merkt de Raad op dat verzoeker niet op voldoende duidelijk wijze uitlegt hoe hij 

artikel 74/17 van de Vreemdelingenwet, dat over tijdelijke uitstel van verwijderingen handelt, 

geschonden acht. Dit onderdeel is onontvankelijk. Hetzelfde geldt voor de aanvoering van de schending 

van artikel 7 van het Handvest en van artikel 8 van het EVRM nu verzoeker tijdens diens verhoor te 

kennen heeft gegeven dat hij geen familie in België heeft en geen andere concrete elementen 

aanbrengt betreffende deze bepalingen die het gezins- en privéleven beschermen. 

 

Verzoeker heeft geen kinderen zodat hij evenmin kan voorhouden dat geen rekening is gehouden met 

het hoger belang van het kind, vervat in artikel 24 Handvest en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.6.3. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

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

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

onderdaan van een derde land.” 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel 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; 
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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 betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 4 van het Handvest heeft dezelfde reikwijdte als artikel 3 van het EVRM. 

 

2.6.4. Na een theoretisch betoog over deze bepalingen herhaalt verzoeker dat hij een duurzame lokale 

verankering heeft opgebouwd en dat hij in precaire toestand zal belanden bij terugkeer naar het 

herkomstland. Deze grieven werden al afgewezen in de voorgaande bespreking. De Raad verwijst naar 

punten 2.3.2. en 2.4.2.  

 

2.6.5. Verzoeker stelt correct dat het EVRM en het Handvest primeren op de Vreemdelingenwet. Uit 

deze bepalingen volgt een onderzoeksplicht, doch niet een motiveringsplicht. 

 

Verzoeker herhaalt de grief dat geen diepgaande analyse is gebeurd uit het asieldossier van hemzelf, 

dat de motieven inzake de terugleidingsclausule niet volstaan en dat niet afdoende met zijn medische 

situatie werd rekening gehouden. 

 

De Raad kan slechts herhalen dat verzoeker het motief dat hij het gebrek aan behandeling van zijn 

medische problematiek in het herkomstland niet met enige aanwijzing aantoonde en de aard van diens 

ziekte niet erop wijst dat omwille van de medische situatie artikel 3 van het EVRM wordt geschonden. 

 

Verzoeker verwijst en citeert naar het rapport van het UNHCR van 19 april 2019, maar weerlegt hierdoor 

niet de motieven van de bestreden beslissingen, die wijzen op hetgeen de commissaris-generaal in zijn 

beslissing van 30 november 2016 stelt. De Raad herhaalt dat uit deze beslissing blijkt dat dit rapport 

werd nagegaan en gebruikt. Verzoeker weerlegt niet: “Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit de 

UNHCR Eligibility Guidelines van 19 april 2016 blijkt dat een intern vluchtalternatief over het algemeen 

redelijk is wanneer er bescherming wordt geboden door familie, de gemeenschap of de clan of stam in 

de beoogde regio van vestiging. UNHCR aanvaardt daarentegen dat alleenstaande mannen  van de 

regering en getrouwde koppels in bepaalde omstandigheden zonder ondersteuning van hun familie of 

hun gemeenschap kunnen leven in stedelijke of semi-stedelijke gebieden die onder de controle van de 

regering vallen en waar de nodige infrastructuur beschikbaar is om te kunnen voorzien in de elementaire 

levensbehoeften. Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs 

verwacht worden dat u zich in de hoofdstad Kabul vestigt.” Hij toont niet aan dat hij zich niet naar een 

gebied kan begeven onder de controle en bovendien blijkt uit het verhoor dat verzoekers familie nog in 

Afghanistan verblijft. Aldus stelt dit rapport: “(…)UNHCR considers an IFA/IRA as reasonable only 

where the individual has access to a traditional support network of members of his or her (extended) 

family or members of his or her larger ethnic community in the area of prospective relocation, who have 

been assessed to be willing and able to provide genuine support to the applicant in practice.(…)”.  

 

Verzoeker citeert uit een rapport van 3 augustus 2017 om te besluiten dat de veiligheidssituatie in 

Afghanistan uiterst precair is, verslechtert en burgers ten prooi stelt aan dagelijks geweld.  

 

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

oordeelde het EHRM voor de toepasbaarheid van artikel 3 van het EVRM 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 te 

gepasten tijde deze omstandigheden 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 voeren 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).  



  

 

 

RvV  X - Pagina 17 

 

Verzoeker ontkent niet dat hij werd gehoord voor het nemen van de bestreden beslissingen en dat hij 

voldoende tijd had om zijn concrete situatie toe te lichten ingeval van terugkeer naar Afghanistan. 

Verzoeker stelde slechts dat zijn ouders leven in de provincie Helmand in oorlogsgebied, dat hij 

verwesterd is en geen banden heeft met dit land. Dergelijke vage aanwijzingen zonder melding van 

welke stad verzoeker vandaan komt en rekening houdend met de ongeloofwaardigheid van het 

asielrelaas en de door verzoeker verstrekte inlichtingen, volstaan niet om een schending van artikel 3 

van het EVRM of van artikel 4 van het Handvest aannemelijk te maken. De bestreden beslissingen 

verwijzen naar de motieven van de beslissing van de commissaris-generaal, die stellen: “Wanneer u 

gevraagd werd waarom u zich niet in een stad als Kabul zou kunnen (her)vestigen, verwees u overigens 

louter naar uw relaas en de zogezegde problemen met uw familie omwille van uw bekering tot het 

sjiisme (CGVS, p.11). Gezien uw verklaringen frauduleus zijn gebleken, staan deze een vestiging in 

Kabul niet in de weg. “ 

 

De gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris dient deze motieven niet te herhalen in de bestreden 

beslissingen. Een verwijzing volstaat. Temeer verzoeker tijdens het gehoor geen concrete nieuwe 

elementen aanbracht: hij beperkte zich tot een verwijzing naar de onveiligheid van diens eigen regio, te 

wijzen op zijn ongeschooldheid en dat hij zich elders niet kan vestigen. Verzoeker gaat voorbij aan het 

motief van de commissaris-generaal: “Voorts kan worden vermoed dat u enige geldelijke reserves heeft. 

U bent al een tijdje aan de slag als arbeider en kon het zich eerder dit jaar veroorloven om naar Iran te 

reizen. Hoewel het doel van uw reis onduidelijk is (dat u daar sjiitische schrijnen ging bezoeken is niet 

geloofwaardig gebleken), duidt dit toch op enige financiële slagkracht.” 

 

De citaten uit het rapport van 15 juni 2017, UN General Assembly, en van 17 juli 2017, Unama, 

handelen over de algemene toestand van Afghanistan en een aantal provincies, waaronder Helmand, 

waarbij ook geweld voorkomend in Kabul wordt aangeraakt maar zijn te algemeen van aard om een 

schending van deze bepalingen aan te duiden. De situatie van terugkeerders wordt niet verduidelijkt. De 

citaten geven slechts een opsomming weer van incidenten van geweld en verzoeker concretiseert het 

rapport niet naar zijn specifieke situatie. 

 

Verzoeker maakt de schending van de motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet, van artikel 4 van het Handvest en van artikel 3 van het EVRM niet 

aannemelijk. 

 

2.7. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat verzoeker de schending van de materiële motiveringsplicht en van 

de artikelen 62 en 74/13 van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk maakt. 

 

2.8. De onderdelen die de schending van de artikelen 48/2 tot en met 48/5, 49/2, §4, 55/4, §2 , 57/7ter 

en 74/14 van de Vreemdelingenwet, van artikel 4.3 Richtlijn 2004/83/EG en van artikel 3, 7 Richtlijn 

2008/115/EG opwerpen, zijn onontvankelijk. 

 

Artikel 57/7 van de Vreemdelingenwet is opgeheven bij artikel 17 bij wet van 8 mei 2013 met ingang van 

1 september 2013 (B.S. 22 september 2013). 

 

De  aangevoerde schending van de artikelen 48/2 tot en met 48/5, 49/2, §4, 55/4, §2, van de 

Vreemdelingenwet en artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli betreffende de status van 

vluchteling handelen over de toekenning van de vluchtelingenstatus en/of de subsidiaire 

beschermingsstatus, over de opheffing of intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus (artikel 49/2, 

§4) en over de uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus (artikel 55/4). De bestreden 

beslissingen zijn een beëindiging van verblijf en een bevel om het grondgebied te verlaten, dus kunnen 

deze bepalingen niet dienstig in dit geding aangevoerd worden. Deze onderdelen zijn onontvankelijk. 

 

Tot slot zet verzoeker niet uiteen op welke wijze hij artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, dat handelt 

over termijnen in een beslissing van verwijdering, geschonden acht. Luidens artikel 39/69, §1, tweede 

lid, 4°, van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van 

de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder 

“middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen “de voldoende duidelijke omschrijving van 

de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling 

wordt geschonden” (RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 

2004, nr. 138.590). Dit ontbreekt. Dit onderdeel is dus onontvankelijk. 
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2.9. Samen met de verwerende partij besluit de Raad dat het middel, in de mate dat het ontvankelijk is, 

ongegrond is. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. 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: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee mei tweeduizend achttien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


