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 nr. 205 257 van 13 juni 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. STESSENS 

Colburnlei 22 

2400 MOL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 15 december 2017 

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 17 november 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

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 20 december 2017 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 5 maart 2018 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 15 maart 2018. 

 

Gelet op de beschikking van 5 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat E. STESSENS, in opvolging 

van advocaat P. GOVAERTS verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die 

loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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De bestreden bestuurshandeling betreft de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 17 november 2017 tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 Overeenkomstig artikel 39/73, § 2 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) werd aan de partijen de grond meegedeeld waarop de kamervoorzitter zich steunt 

om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke procedure kan verworpen worden. 

In casu werd het volgende gesteld:  

 

“De bestreden bestuurshandeling betreft de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 17 november 2017 tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies). 

De verzoekende partij voert in een enig middel de schending aan van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, van de zorgvuldigheidsplicht, van artikel 3 van het EVRM en van het non-refoulementbeginsel. 

De Raad merkt vooreerst op dat het verzoekschrift overeenkomstig artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van 

de vreemdelingenwet op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en de middelen moet 

bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze 

bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (cf. RvS 17 

december 2004, nr. 138 590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135 618; RvS 4 mei 2004, nr. 130 972). 

De Raad wijst erop dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of het 

rechtsbeginsel wordt aangeduid die/dat zou zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat 

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden. In voorliggend geval voert de 

verzoekende partij in de hoofding van haar enig middel onder meer de schending aan van de 

beginselen van behoorlijk bestuur zonder enige verdere precisering bij de uiteenzetting van haar middel 

zodat ze nalaat uiteen te zetten welke ander specifiek beginsel van behoorlijk bestuur, naast de 

zorgvuldigheidsplicht, zij nog geschonden acht. Aangezien het niet aan de Raad toekomt hieruit een 

middel te distilleren of deze zelf in te vullen, moet ambtshalve vastgesteld worden dat dit onderdeel van 

het enig middel als onontvankelijk moet worden beschouwd. 

De verzoekende partij betoogt dat door de Belgische Staat onzorgvuldig onderzoek werd gevoerd naar 

haar concrete situatie. Ze stelt dat het duidelijk is dat zij en haar familie persoonlijk worden geviseerd 

door de familie van het slachtoffer van een motorongeluk waarbij verzoekende partij verzeild is geraakt 

in een ruzie. De verzoekende partij betoogt dat ze bij een eventuele terugkeer ernstig risico loopt voor 

haar leven en/of fysieke integriteit. Ze wijst er ook op dat de algemene veiligheidssituatie in Egypte 

allesbehalve stabiel is en geeft in dit verband aan dat aanslagen nog regelmatig voorkomen. De 

verzoekende partij vervolgt dat door de verwerende partij niet wordt betwist dat zij koptisch christen is, 

dat in de beslissing van het CGVS wordt gesteld dat de koptische bevolking een geprivilegieerd doelwit 

is en dat ondanks dit alles het CGVS ten onrechte besluit dat zij niet in aanmerking komt om erkend te 

worden als vluchteling of voor subsidiaire bescherming. De verzoekende partij betoogt verder dat de 

criteria waarmee de verwerende partij rekening moet houden bij toetsing aan het refoulementbeginsel 

ruimer zijn dan bij de toetsing door het CGVS en dat een beslissing tot weigering van 

inoverwegingname door het CGVS niet belet dat een daaropvolgend bevel om het grondgebied te 

verlaten een schending van het non-refoulementbeginsel kan uitmaken. 

De Raad wijst er in de eerste plaats op dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt gesteld dat op 

10 november 2017 door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

beslissing tot weigering van inoverwegingname van de asielaanvraag werd genomen en dat de 

verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig paspoort met geldig visum en aldus in het Rijk 

verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten, wat de 

verzoekende partij in geen geval  betwist. De gemachtigde geeft ook aan dat aangezien de betrokkene 

al op 11/07/2012, 07/03/2013 en 08/10/2013 asiel heeft aangevraagd en door de beslissing tot 

weigering van in overwegingname van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen blijkt dat er geen nieuwe elementen zijn, de termijn van het huidige bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt bepaald op 15 dagen. 

Waar de verzoekende partij betoogt dat indien zij verplicht wordt terug te keren naar Egypte zij een 

ernstig risico loopt voor haar leven en/of fysieke integriteit en dat de algemene veiligheidssituatie 

allesbehalve stabiel is, stelt de Raad vast dat de verzoekende partij heeft nagelaten tijdig een beroep in 

te dienen tegen de weigeringsbeslissing van de Commissaris-generaal van 10 november 2017, zodat 

deze definitief is geworden. Gelet op de toetsingscriteria van de subsidiaire beschermingsstatus, werd 
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door de Commissaris-generaal aldus reeds vastgesteld dat de verzoekende partij in haar herkomstland 

geen vrees voor een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM heeft aangetoond. Door haar 

asielrelaas te herhalen en louter te benadrukken dat ze bij een eventuele terugkeer ernstig risico loopt 

voor haar leven en/of fysieke integriteit, brengt de verzoekende partij geen nieuwe, concrete gegevens 

aan die niet reeds voorlagen in het kader van de asielprocedure bij de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen die een andere beoordeling rechtvaardigen. Voor het overige wordt erop 

gewezen dat een verwijzing naar de algemene veiligheidssituatie in Egypte niet volstaat om een 

schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken. De verzoekende partij moet enig verband 

met haar persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. 

De verzoekende partij brengt geen enkel concreet element aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat 

er in haar hoofde een schending van artikel 3 van het EVRM is, naast de verwijzing naar haar 

asielmotieven wat al werd beoordeeld door de Commissaris-generaal. Waar de verzoekende partij wijst 

op een aanslag van 24 november 2017 en nieuwe stukken uit Egypte van de Koptische Kerk toevoegt 

aan haar verzoekschrift, stelt de Raad vast dat de voormelde aanslag en de bijgevoegde stukken 

slechts voor het eerst in het kader van voorliggend beroep werden aangehaald en dus niet ter kennis 

werden gebracht aan de gemachtigde voor het nemen van de bestreden beslissing. Bovendien dateert 

de aanslag van 24 november 2017 van na het nemen van de bestreden beslissing. Zodoende kan het 

de gemachtigde niet verweten worden hiermee geen rekening te hebben gehouden bij het nemen van 

de bestreden beslissing. Bijkomend wijst de Raad erop dat het niet aan hem als annulatierechter 

toekomt om de thans voorgelegde stukken in de plaats van het bestuur te beoordelen. Een schending 

van artikel 3 van het EVRM en het non-refoulementbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt.  

Bovendien dient te worden opgemerkt dat zo de verzoekende partij van oordeel is dat de situatie in haar 

land van herkomst gewijzigd is, zij over de mogelijkheid beschikt om een nieuwe asielaanvraag in te 

dienen. Er wordt eveneens aangestipt dat de bestreden beslissing de verzoekende partij niet verplicht 

om naar haar land van herkomst terug te keren. In casu is geen sprake van een gedwongen 

verwijdering. De bestreden beslissing houdt enkel de verplichting in om het grondgebied van België en 

van de lidstaten die het Schengenacquis ten volle toepassen te verlaten. 

In de mate waarin de verzoekende partij kritiek uit op de niet in het geding zijnde beslissing van de 

Commissaris-Generaal van 10 november 2017 tot weigering van inoverwegingname van een 

asielaanvraag, door te stellen dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ten 

onrechte besluit dat zij niet in aanmerking komt om erkend te worden als vluchteling of voor subsidiaire 

bescherming, wordt er nog op gewezen dat deze kritiek niet pertinent is naar aanleiding van voorliggend 

beroep, alwaar slechts het bevel van de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris om het 

grondgebied te verlaten –asielzoeker (bijlage 13quinquies) van 17 november 2017 aan de orde is. Zoals 

reeds hierboven vermeld, heeft de verzoekende partij echter nagelaten een beroep in te dienen tegen 

de beslissing van de Commissaris-generaal van 10 november 2017. Voormelde kritiek kan niet leiden 

tot de nietigheid van de huidige bestreden beslissing. 

In zoverre de verzoekende partij stelt dat de criteria waarmee de verwerende partij rekening moet 

houden bij toetsing aan het refoulementbeginsel ruimer zijn dan bij de toetsing door het CGVS en 

hiermee lijkt te willen aangeven dat een schending van artikel 3 van het EVRM niet door de 

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen wordt onderzocht, gaat ze er aan voorbij 

dat artikel 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet. 

Aldus wordt getoetst of in hoofde van de verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade 

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. 

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Het betoog van de 

verzoekende partij kan dan ook niet worden gevolgd. 

Gelet op bovenstaande vaststellingen toont de verzoekende partij, die overigens in geen geval het 

eigenlijk motief van de bestreden beslissing betwist, niet aan dat de bestreden beslissing niet zorgvuldig 

voorbereid zou zijn, zou steunen op verkeerde feitelijke gegevens of geen rekening zou zijn gehouden 

met alle gegevens of dienstige stukken. Een schending van de zorgvuldigheidsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

Het enig middel lijkt, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.” 

 

2.2 Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is 

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de 

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te 

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog haar 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. RvS 26 juni 2013, nr. 224.092; 

Wetsontwerp van 6 december 2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. 

Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als 

een bijkomende memorie. Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

toe strekt aan de verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, 

hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet 

precies gewezen wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag 

dit niet te doen. 

 

2.3 Op 15 maart 2018 dient de verzoekende partij een verzoek tot horen in. Ter terechtzitting van 22 mei 

2018, alwaar zij uitdrukkelijk uitgenodigd wordt te reageren op de in de beschikking van 5 maart 2018 

opgenomen grond, wordt het volgende gesteld: “De advocaat van verzoekende partij stelt dat de 

domunis litus de vorige raadsman van verzoekende partij heeft opgevolgd en er een nieuwe 

asielaanvraag is ingediend die in overweging genomen werd, zodat artikel 3 van het EVRM riskeert 

geschonden te worden aangezien er niet voldoende onderzoek is gedaan. De advocaat van de 

verzoekende partij meent verder dat het bevel voorbarig is genomen en stelt het belang te behouden 

gelet op de mogelijke negatieve gevolgen zoals een inreisverbod. De verwerende partij sluit zich aan bij 

de beschikking.” 

 

2.4 Waar de verzoekende partij stelt dat er een nieuwe asielaanvraag is ingediend die in overweging 

genomen werd, zodat artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 

en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 

van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) riskeert geschonden te worden aangezien er niet voldoende 

onderzoek is gedaan en dat de bestreden beslissing voorbarig is genomen, stelt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot een blote 

bewering dat er ondertussen een nieuwe asielaanvraag werd ingediend. De Raad wijst erop dat dit 

element – dat in geen geval wordt gestaafd - geen steun vindt in het administratief dossier. Bovendien 

brengt de verzoekede partij geen enkele verduidelijking bij over de indieningsdatum van deze 

vermeende asielaanvraag, zodat het geheel niet duidelijk is of deze dateert van vóór of na de bestreden 

beslissing. Hoe dan ook, aangezien er zich geen enkel stuk bevindt in het administratief dossier 

aangaande deze nieuwe asielaanvraag, kan het de verwerende partij niet ten kwade worden geduid  

hiermee in de bestreden beslissing geen rekening te hebben gehouden. De Raad benadrukt dat 

voorliggend beroep een annulatieberoep betreft, zodat de bevoegdheid van de Raad beperkt is tot het 

uitoefenen van een wettigheidstoetsing. In het kader van deze wettigheidstoetsing moet de Raad zich 

plaatsen op het moment van de beoordeling en kan de Raad enkel rekening houden met de stukken en 

elementen die toen voorlagen. Door een beoordeling ex nunc zou de Raad zijn bevoegdheid 

overschrijden. Zodoende kan de verzoekende partij verwijzend naar een niet nader omschreven nieuwe 

asielaanvraag niet dienstig voorhouden dat er niet voldoende onderzoek is gedaan en dat de bestreden 

beslissing hierdoor voorbarig zou zijn genomen. 

Volledigheidshalve merkt de Raad overigens op dat indien er effectief een nieuwe asielaanvraag zou 

ingediend zijn, overeenkomstig de artikelen 1/3 en 49/3/1 van de vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid 

van de bestreden beslissing opgeschort is zolang door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen 

en de Staatlozen geen beslissing genomen wordt betreffende deze nieuwe asielaanvraag van de 

verzoekende partij. Het betoog van de verzoekende partij ter terechtzitting kan bijgevolg geen afbreuk 

doen aan de vaststellingen in de bestreden beslissing en aan wat in voormelde beschikking wordt 

gesteld. Zodoende kan de verzoekende partij niet dienstig vragen dit element mee te betrekken in het 

arrest. 

 

Waar de verzoekende partij nog betoogt haar belang te behouden gelet op de mogelijke negatieve 

gevolgen zoals een inreisverbod, stelt de Raad vast dat noch in de beschikking van 5 maart 2018 noch 

in het huidig arrest het belang van de verzoekende partij wordt betwist. Zodoende is dit (overigens 

hypothetisch) betoog in casu niet dienstig. 

 

Gelet op het bovenstaande en met verwijzing naar de in bovenvermelde beschikking van 5 maart 2018 

opgenomen grond moet vastgesteld worden dat het enig middel, in de mate dat het ontvankelijk is, 

ongegrond is. 

 

2.5 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 
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Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 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 dertien juni tweeduizend achttien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


