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 nr. 210 020 van 26 september 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat P. LIPS 

Louizalaan 523 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Mongoolse nationaliteit te zijn, op 17 september 

2018 hebben ingediend (bij post) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 12 september 2018 tot vaststelling van de 

grens, aan verzoekers ter kennis gebracht op dezelfde dag. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 

september  2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. LIPS die verschijnt voor de verzoekende partijen en van 

advocaat J. TASSENOY, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 31 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor eerste verzoekster een bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) van twee jaar.  

 

Op 31 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor tweede verzoeker een bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en een 

inreisverbod (bijlage 13sexies) van drie jaar.  

 

Op 12 september 2018 werd ten aanzien van de verzoekers een beslissing tot vaststelling van de grens 

genomen met het oog op een terugleiding naar Mongolië. Deze beslissingen werden aan de verzoekers 

ter kennis gebracht op dezelfde datum.  

De eerste bestreden beslissing, genomen voor eerste verzoekster luidt als volgt: 

 

“VASTSTELLING VAN DE GRENS - CID – (…) 

1 

Koninkrijk België 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Dienst Vreemdelingenzaken 

Ref.: (…) 

 

BESLISSING TOT VASTSTELLING VAN DE GRENS 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

In opvolging van de bijlage 13 septies dd 31/08/2018, betekend aan betrokkene te Gent, op 31/08/2018, 

ten aanzien van, 

de Mevrouw, die verklaart te heten(1): 

naam: E. 

voornaam: D. 

geboortedatum: (…) 

nationaliteit: (…) 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, wordt er bij deze beslist om 

betrokkene zonder verwijl naar de grens van Mongolië te doen terugleiden. 

Na grondig onderzoek van alle elementen aanwezig in het administratieve dossier kan er immers 

worden geconcludeerd dat een terugleiding naar Mongolië in hoofde van betrokkene geen risico op 

schending van artikel 3 EVRM inhoudt: 

Betrokkene verklaarde dat zij op bezoek was in België bij de zus van haar man. Zijzelf verblijft in 

Frankrijk voor een medische behandeling aldus betrokkene. Betrokkene stelt dat zij niet kan terugkeren 

naar Mongolië vanwege een medische behandeling in Frankrijk. Een dergelijke behandeling is niet 

voorhanden in Mongolië volgens betrokkene. 

In haar verklaringen haalt betrokkene geen elementen aan die een schending van artikel 3 van het 

EVRM inhouden. Uit al het voorgaande blijkt dat er bij uitvoering van een verwijderingsmaatregel naar 

Mongolië geen risico bestaat op schending van artikel 3. 

Uw verklaringen vormen aldus geen beletsel voor een terugkeer naar Mongolië. 

Daarnaast lijdt u niet aan een ziekte die een inbreuk inhoudt op artikel 3 van het EVRM (medisch attest 

03.09.2018). 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren 

terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht 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 en 

dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn. 

 

CONCLUSIE 

Op basis van deze analyse en gelet op de afwezigheid van elk ander element besluit de Dienst 

Vreemdelingenzaken dat er in het geval van de uitvoering van de verwijderingsmaatregel geen 

risico bestaat op een schending van artikel 3 EVRM. 
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 (…)  

 

De tweede bestreden beslissing, genomen voor tweede verzoeker luidt als volgt: 

 

“VASTSTELLING VAN DE GRENS - CID – (…) 

 

Koninkrijk België 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Dienst Vreemdelingenzaken 

Ref.: (…) 

 

BESLISSING TOT VASTSTELLING VAN DE GRENS 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

In opvolging van de bijlage 13 septies dd 31/08/2018, betekend aan betrokkene te Gent, op 31/08/2018, 

ten aanzien van, 

de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: B. 

voornaam: B. 

geboortedatum: (…) 

nationaliteit: (…) 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, wordt er bij deze beslist om 

betrokkene zonder verwijl naar de grens van Mongolië te doen terugleiden. 

Na grondig onderzoek van alle elementen aanwezig in het administratieve dossier kan er immers 

worden geconcludeerd dat een terugleiding naar Mongolië in hoofde van betrokkene geen risico op 

schending van artikel 3 EVRM inhoudt: 

Betrokkene verklaarde dat hij niet wil terugkeren naar Mongolië omdat zijn vrouw een medische 

behandeling lopende zou hebben in Frankrijk. Een dergelijke behandeling zou niet voorhanden zijn in 

Mongolië. 

Betrokkene haalt in zijn verklaringen geen enkel element aan dat een schending vormt van artikel 3 van 

het EVRM. 

Na grondige analyse van uw verklaringen en alle elementen aanwezig in het administratieve dossier 

dient er echter te worden geconcludeerd dat er in uw hoofde geen vrees kan bestaan op foltering of op 

mensonterende of vernederende behandeling of bestraffing zoals bedoeld in art 3 EVRM. Uit al het 

voorgaande blijkt dat er bij uitvoering van een verwijderingsmaatregel naar Mongolië geen risico bestaat 

op schending van artikel 3. Uw verklaringen vormen aldus geen beletsel voor een terugkeer naar 

Mongolië. 

Daarnaast lijdt u niet aan een ziekte die een inbreuk inhoudt op artikel 3 van het EVRM (medisch attest 

03.09.2018). 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren 

terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht 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 en 

dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn. 

 

CONCLUSIE 

 

Op basis van deze analyse en gelet op de afwezigheid van elk ander element besluit de Dienst 

Vreemdelingenzaken dat er in 

het geval van de uitvoering van de verwijderingsmaatregel geen risico bestaat op een schending 

van artikel 3 EVRM. 

 

(…)” 
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2. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde lid 

van de Vreemdelingenwet, is erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 

vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

 

Artikel 43, § 1 van het PR RvV dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de 

vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid 

rechtvaardigen. 

 

Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de 

Vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de 

Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een 

strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 

worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk en - op het eerste gezicht onbetwistbaar - moet 

zijn. 

 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

 

2.2.2. De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 

 

Het uiterst dringend karakter wordt niet betwist door de verwerende partij. 

 

In casu zijn verzoekers van hun vrijheid beroofd met het oog op hun verwijdering. Zij worden momenteel 

vastgehouden in een gesloten centrum in afwachting van een repatriëring. Zij maken aldus het voorwerp 

uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. Het staat dus vast dat de 

schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure te laat zal komen en 

derhalve niet effectief zal zijn. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van 

de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissingen. 

 

Daarenboven volgt uit artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet dat in het kader van de 

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid “De kamervoorzitter of de rechter in 

vreemdelingenzaken een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek [doet] van alle bewijsstukken die hem 

worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te 

geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te 

worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen 

afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.”. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van artikel 7, tweede lid van de Vreemdelingenwet in samenhang gelezen met de 

artikelen 4, 19, 47, 52 en 53 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.  

 

Verzoekers betogen dat de verwerende partij niet geloofwaardig kan voorhouden niet op de hoogte te 

zijn van de medische toestand van eerste verzoekster. Verzoekers verwijzen naar de hepatitis van 

eerste verzoekster. Bijkomend heeft eerste verzoekster eierstokkanker waardoor zij in een speciale 

infrastructuur dient behandeld te worden. Slechts enkele ziekenhuizen voldoen aan de voorschriften, 

waaronder het CHRU Lille alwaar eerste verzoekster wordt opgevolgd en verzorgd. Bij onderbreking van 

de behandeling zal de kanker uitzaaien en zal verzoekster overlijden.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 

van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, 

in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 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.  

 

In de motivering van het bestreden bevelen wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 7, tweede lid van de Vreemdelingenwet, meer bepaald dat verzoekers zonder verwijl naar de 

grens van Mongolië worden teruggeleid. De gemachtigde van de staatssecretaris stelde vast dat 

verzoekers in het Rijk verblijven zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de Vreemdelingenwet 

vereiste documenten op het moment van hun arrestatie. Dit wordt niet betwist door verzoekers. Verder 

stelt de gemachtigde vast dat “na grondig onderzoek van de elementen aanwezig in het administratieve 

dossier (…) er kan worden geconcludeerd dat een terugleiding naar Mongolië in hoofde van 

betrokkenen geen risico op schending van artikel 3 EVRM inhoudt”. De Raad stelt vast dat in casu de 

bestreden beslissingen op duidelijke wijze de overwegingen in rechte en in feite weergeven die hebben 

geleid tot deze beslissingen. De voorziene motivering stelt verzoekers in staat kennis te nemen van de 

redenen die aan de bestreden beslissingen ten grondslag liggen. Een schending van de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 en 62 van de Vreemdelingewet wordt niet aangetoond.  

 

Verzoekers zijn het niet eens met de motivering in de bestreden beslissingen en wijzen op de medische 

behandeling die eerste verzoekster ondergaat in Frankrijk.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekers werden gehoord op 4 september 

2018. Eerste verzoekster verklaarde een medische behandeling te ondergaan in Lille voor hepatitis B en 

C. Verzoekers werden doorverwezen naar de “medische dienst Caricole” waarbij geen hepatitis werd 

vastgesteld bij beide personen (synthesedocument telefoongesprek 13 september 2018).  
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Verzoekers waren op consultatie bij de centrumarts op 3 september 2018 die vaststelde dat verzoekers 

geschikt zijn om in het centrum te verblijven en “niet lijden aan een ziekte die een inbreuk inhoudt op 

artikel 3 van het EVRM”. Waar verzoekster thans betoogt dat zij lijdt aan eierstokkanker legt zij ter 

staving van haar bewering een ‘eigen verklaring’ voor en de resultaten van een bloedtest van 23 oktober 

2017. Deze stukken volstaan evenwel niet om aan te tonen dat zij lijdt aan eierstokkanker en daarvoor 

thans een behandeling ondergaat in Frankrijk. De zelfgeschreven verklaring volstaat niet ten bewijze 

van haar kanker en de bloedtest is bijna een jaar geleden afgelegd waardoor dit stuk niet volstaat om 

aan te tonen dat ze nog steeds een behandeling zou ondergaan. Verder stelt de Raad vast dat 

verzoekster nooit eerder melding heeft gemaakt van haar kanker en de behandeling hiervoor in Lille; 

niet tijdens de consultatie bij de centrumarts en evenmin tijdens het gehoor op 4 september 2018. 

Verzoekers verklaren weliswaar dat eerste verzoekster in behandeling is voor hepatitis A en B maar 

reppen met geen woord over de eierstokkanker. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

verzoekster op 31 augustus 2018 werd opgenomen in het AZ te Gent omwille van de slagen die haar 

werden toegebracht. Ook daar werd geen melding gemaakt van haar voorgehouden medische 

problemen. Verder tonen verzoekers evenmin aan dat zij over een verblijfsmachtiging beschikten in 

Frankrijk voor de medische behandeling van verzoekster. Verzoekers verwijzen naar stuk 6 bij het 

verzoekschrift. Het stuk betreft de toestemming in verband met een aanvraag tot woonplaatskeuze. 

Evenwel blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat deze toestemming werd gegeven voor 

een periode van één jaar, geldig van 18 september 2017 tot 17 september 2018. Zelfs aangenomen dat 

uit dit stuk haar medische behandeling zou blijken te Lille dan dient de Raad vast te stellen dat zij heden 

niet aantoont nog steeds in behandeling te zijn. Verzoekers tonen bijgevolg geen schending aan van de 

voormelde artikelen van het handvest.  

 

Het enig middel is prima facie niet ernstig. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig september tweeduizend 

achttien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT N. MOONEN 

 


