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 nr. 215 658 van 24 januari 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat T. BARTOS 

Rue Sous-le-Château 13 

4460 GRÂCE-HOLLOGNE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, op 20 januari 2019 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 15 januari 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat O. TODTS, die loco advocaat T. BARTOS verschijnt voor de 

verzoekende partij 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 

 

De verzoekende partij verklaart van Togolese nationaliteit te zijn.  
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Op 4 maart 2017 maakt de verzoekende partij het voorwerp uit van een proces-verbaal wegens 

opzettelijke slagen en verwondingen aan haar partner (pv. nr. AN.43.LB.027858/2017). 

 

Op diezelfde dag neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Ook op diezelfde dag neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing houdende in inreisverbod van 3 jaar (bijlage 13sexies). 

 

Op 22 november 2017 maakt de verzoekende partij andermaal het voorwerp uit van een proces-verbaal, 

wegens aanmatiging van naam (pv. nr. 143167/2017). 

 

Op 22 november 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

De verzoekende partij werd gehoord op 15 januari 2019. 

 

Nazicht op 16 januari 2019 van de Eurodac-databank, toont aan dat de vingerafdrukken van de 

verzoekende partij op 18 februari 2015 reeds geregistreerd werden in Zwitserland, in het kader van een 

asielaanvraag. 

 

Op 15 januari 2019 neemt de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 

Asiel en Migratie een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de thans bestreden beslissing, die het voorwerp 

uitmaakt van de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid en waarvan de motivering 

luidt als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: A. K. 

voornaam: H. 

geboortedatum: 28.12.1990 

geboorteplaats: / 

nationaliteit: Togo 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Antwerpen op 

15.01.2019 en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

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

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

 

od dat noch opgeschort noch 

opgeheven is. 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum op het moment 

van zijn arrestatie. 

Ten laste van betrokkene werd op 04.03.2017 door de politie van Antwerpen een pv opgesteld wegens 

opzettelijke samgen en verwondingen aan partner (pv nr AN.43.LB.027858/2017). Op 22.11.2017 werd 

door de politie van Antwerpen ten laste van betrokkene een pv opgesteld wegens aanmatiging van 

naam (pv nr 143167/2017). 
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Gezien het gewelddadige en bedrieglijke karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Op 04.03.2017 werd aan betrokkene in uitvoering van artikel 74/11, §1, tweede lid, van de wet van 15 

december van 1980 een inreisverbod van drie jaar betekend. 

 

Betrokkene zelf beweert bij een hoorrecht uitgevoerd door de politie van Antwerpen op 15.01.2019, dat 

hij in België een vriendin heeft genaamd Kloutse Afi Cynthia en dat hij een kind heeft met haar. Hij 

verklaart echter eveneens ten aanzien van de politie dat zij met het kind is vertrokken en dat hij niet 

meer weet waar zij nu verblijven. Hoedanook blijkt uit het RR dat Kloutse Afi Cynthia, geb. 07.07.1995, 

van Togolese nationaliteit eveneens illegaal op het grondgebied verblijft. Bij gevolg kan geen schending 

van artikel 8 van het EVRM worden ingeroepen. In het land van herkomst kan het hele gezien samen 

een nieuwe toekomst opbouwen. 

 

In het administratief dossier van betrokkene is geen sprake van enige medische problematiek van 

betrokkene. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing 

rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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

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

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. 

 

Betrokkene trachtte zich op 22.11.2017 ten aanzien van de politie van Antwerpen te identificeren met 

een andere naam (NI Adjon Folly). Voor deze feiten werd door de politie van Antwerpen ten laste van 

betrokkene een pv opgesteld wegens aanmatiging van naam (pv nr 143167/2017). 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 04.03.2017 

en van 22.11.2017 die hem betekend werden. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort 

werd. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 3 jaar dat hem betekend werd op 

04.03.2017. Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, 

kunnen we besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

 

Ten laste van betrokkene werd op 04.03.2017 door de politie van Antwerpen een pv opgesteld wegens 

opzettelijke samgen en verwondingen aan partner (pv nr AN.43.LB.027858/2017). Op 22.11.2017 werd 

door de politie van Antwerpen ten laste van betrokkene een pv opgesteld wegens aanmatiging van 

naam (pv nr 143167/2017). 

Gezien het gewelddadige en bedrieglijke karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Terugleiding naar de grens 
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Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Antwerpen op 

15.01.2019 en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene verklaart sedert 2016 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij 

zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 

 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. 

 

Betrokkene trachtte zich op 22.11.2017 ten aanzien van de politie van Antwerpen te identificeren met 

een andere naam (NI Adjon Folly). Voor deze feiten werd door de politie van Antwerpen ten laste van 

betrokkene een pv opgesteld wegens aanmatiging van naam (pv nr 143167/2017). 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 04.03.2017 

en van 22.11.2017 die hem betekend werden. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 3 jaar dat hem betekend werd op 

04.03.2017. Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, 

kunnen we besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

 

Ten laste van betrokkene werd op 04.03.2017 door de politie van Antwerpen een pv opgesteld wegens 

opzettelijke slagen en verwondingen aan partner (pv nr AN.43.LB.027858/2017). Op 22.11.2017 werd 

door de politie van Antwerpen ten laste van betrokkene een pv opgesteld wegens aanmatiging van 

naam (pv nr 143167/2017). 

Gezien het gewelddadige en bedrieglijke karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene werd gehoord op 15.01.2019 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat hij niet kan 

terugkeren naar Togo omdat hij daar in gevaar zou zijn, maar dat zijn asielaanvraag in Zwitserland zou 

zijn afgewezen. We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van artikel 3 

EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen 

dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij inTogo een ernstig en 

reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen 

of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan 

niet volstaan. 

 

Betrokkene werd gehoord op 15.01.2019 door de politiezone van Antwerpen en 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 
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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. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. 

 

Betrokkene trachtte zich op 22.11.2017 ten aanzien van de politie van Antwerpen te identificeren met 

een andere naam (NI Adjon Folly). Voor deze feiten werd door de politie van Antwerpen ten laste van 

betrokkene een pv opgesteld wegens aanmatiging van naam (pv nr 143167/2017). 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 04.03.2017 

en van 22.11.2017 die hem betekend werden. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 3 jaar dat hem betekend werd op 

04.03.2017. Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, 

kunnen we besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij/zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij/zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Gezien betrokkene niet in het bezit is van een geldig reisdocument op moment van zijn arrestatie is het 

noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden teneinde een 

doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden.” 

 

Op 17 januari 2019 neemt de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en 

Asiel en Migratie een beslissing tot het vasthouden op een welbepaalde plaats om de verantwoordelijke 

lidstaat te bepalen. 

 

Nog op 17 januari 2019 wordt een verzoek tot terugname gericht aan de Zwitserse overheden, op grond 

van art. 18.1.d van de Dublin III-verordening. 
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Op 21 januari 2019 neemt de Minister van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Asiel en Migratie een 

nieuwe beslissing tot het vasthouden op een welbepaalde plaats om de verantwoordelijke lidstaat te 

bepalen. 

 

2. Ontvankelijkheid 

 

2.1. Over de vrijheidsberoving 

 

In de nota met opmerkingen voert de verwerende partij een exceptie van onbevoegdheid aan voor wat 

betreft de vrijheidsberoving. 

 

Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, blijkt uit artikel 71, eerste lid 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) dat deze enkel vatbaar is voor een beroep bij de 

raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de 

vreemdeling werd aangetroffen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is dan ook 

zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het beroep in de mate dat het is gericht tegen deze 

beslissing. 

 

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

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

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

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

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

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De 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 stelt 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. 

 

3.2.2. De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 
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Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

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

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

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

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

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

 

De Raad wijst er te dezen op dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt en dat het niet ter 

betwisting staat dat de verzoekende partij zich bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in 

artikel 74/8 van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

vermoed (cf. artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet).  

 

Er kan niet redelijkerwijs worden betwist dat het bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing 

tot terugleiding gebaseerd zijn op artikel 7 van de Vreemdelingenwet, dat een omzetting vormt van 

artikel 3 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 

over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). Uit deze bepaling 

blijkt dat een terugkeerbesluit toestaat terug te sturen naar het herkomstland, een land van doorreis op 

basis van communautaire of bilaterale overeenkomsten of andere regelingen of een ander derde land 

waarnaar de betrokken onderdaan besluit vrijwillig terug te keren en waar deze wordt toegelaten. Een 

bevel om het grondgebied te verlaten, gegeven op grond van de artikelen 7, eerste lid en 74/14 van de 

Vreemdelingenwet moet worden aanzien als de uitvoering in intern recht van de artikelen 6 en 7 van de 

Terugkeerrichtlijn. Het bevel om het grondgebied te verlaten komt bijgevolg voor als een terugkeer-

besluit in de zin van de Terugkeerrichtlijn. De beslissing tot terugleiding naar de grens, die al dan niet 

tezamen met een bevel om het grondgebied te verlaten kan worden getroffen, moet worden aanzien als 

een besluit inzake verwijdering in de zin van artikel 8 van de Terugkeerrichtlijn.  

 

Een “terugkeerbesluit” is volgens artikel 3.4 van de Terugkeerrichtlijn de administratieve of rechterlijke 

beslissing of handeling waarbij wordt vastgesteld dat het verblijf van een onderdaan van een derde land 

illegaal is of dit illegaal wordt verklaard en een terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld. 

Artikel 3.3 van de Terugkeerrichtlijn definieert “terugkeer” als het proces waarbij een onderdaan van een 

derde land, vrijwillig gevolg gevend aan een terugkeerverplichting of gedwongen, terugkeert naar: 1) zijn 

land van herkomst, of 2) een land van doorreis overeenkomstig communautaire of bilaterale overname-

overeenkomsten of andere regelingen, of 3) een ander derde land waarnaar de betrokken onderdaan 

van een derde land besluit vrijwillig terug te keren en waar deze wordt toegelaten. Deze bepaling werd 

eveneens omgezet in artikel 1, 5 iuncto 1, 6° van de Vreemdelingenwet. Overdrachten naar lidstaten die 

vallen onder het toepassingsgebied van de Dublin III-verordening zijn bijgevolg uitgesloten van het 

toepassingsgebied van de Terugkeerrichtlijn. Het feit dat later een overdrachtsbesluit wordt genomen, 

verhindert niet dat de gemachtigde al een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering kan nemen. Deze beslissing houdt wel degelijk 

voor de verzoekende partij reeds de verplichting in het grondgebied te verlaten en legt een 

terugkeerverplichting op (RvS 28 september 2017, nr. 239.259; RvS 29 mei 2018, nrs 241.623 en 

241.625). In casu is dit des te meer het geval omdat het bevel is afgegeven zonder termijn voor vrijwillig 

vertrek (zie RvV verenigde kamers 8 maart 2018, nr. 200.933; RvV verenigde kamers 9 maart 2018, nrs. 

200.976 en 200.977). 

 

De verwerende partij stelt in haar nota: “De bestreden beslissing is niet langer uitvoerbaar, nu de 

verzoeker onder de Dublin-verordening valt en hij op basis van een nieuwe beslissing wordt 

vastgehouden met het oog op overdracht naar een EU-lidstaat in het kader van deze Dublin-

verordening.” 

 

De verwerende partij voegt hieraan toe “Aldus blijkt afdoende dat de bestreden beslissing naar de 

toekomst geen rechtsgevolgen zal sorteren, en kan niet worden ingezien waarom een procedure tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk wordt ingediend.” 

 

Ter terechtzitting van 23 januari 2019 stelt de verzoekende partij dat de beslissing van 17 januari 2019 

tot het vasthouden op een welbepaalde plaats om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen als 

ingetrokken dient te worden beschouwd, nu er op 21 januari 2019 een nieuwe beslissing tot het 

vasthouden op een welbepaalde plaats om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen werd genomen en 
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aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht. Zij wijst erop hoe simpel het is voor de verwerende 

partij om een beslissing in te trekken en ze vervolgt dat zolang de verwerende partij niet erkent dat het 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering van 15 januari 2019 

werd ingetrokken, zij van oordeel is dat het dringend karakter blijft bestaan, nu zij nog steeds is 

vastgehouden en de verwerende partij over een uitvoerbare titel beschikt. 

  

Ter terechtzitting wordt aan de verwerende partij gevraagd of het treffen van de beslissing tot het 

vasthouden op een welbepaalde plaats om de verantwoordelijke lidstaat te bepalen van 21 januari 2019, 

inhoudt dat het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering van 

15 januari 2019 impliciet, doch zeker werd opgeheven vanaf 21 januari 2019. De verwerende partij stelt 

geen instructie te hebben om dit te affirmeren. 

 

De Raad kan enkel vatstellen dat zolang de verwerende partij niet erkent dat er sprake is van een 

impliciete, doch zekere opheffing van de bestreden beslissing, deze beslissing, zoals de verzoekende 

partij aanvoert ter terechtzitting, ten allen tijde kan worden uitgevoerd en de verzoekende partij geen 

enkele garantie heeft dat zij niet naar haar land van herkomst gedwongen zal worden verwijderd.  

 

De intentie die de verwerende partij in haar nota met opmerkingen formuleert, zonder te willen of te 

kunnen affirmeren dat er sprake is van een impliciete doch zekere opheffing van het bestreden bevel, 

neemt niet weg dat de thans bestreden akte ook reeds een beslissing tot terugleiding naar de grens 

bevat. In de bestreden akte van 15 januari 2019 wordt nergens uitdrukkelijk vermeld dat de erin vervatte 

terugleidingsbeslissing niet uitvoerbaar zou zijn. In tegendeel geeft de gemachtigde uitdrukkelijk aan dat 

de verzoekende partij, met toepassing van artikel 7, tweede lid van de Vreemdelingenwet, “zonder 

verwijl” zal worden teruggeleid naar de grens “met uitzondering van de grens van de staten die het 

Schenenacquis ten volle toepassen”.  

 

Aan de voorwaarde van het uiterst dringend karakter is dan ook voldaan. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

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

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

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

bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

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

 

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

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

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

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.”. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het EVRM en van 

artikel 33 van de Conventie van Genève juncto de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
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betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij verwijt de verwerende partij geen grondig onderzoek te hebben doorgevoerd naar 

een mogelijkse schending van artikel 3 van het EVRM. Ze wijst erop dat de verwerende partij behoorde 

te weten dat zij een asielaanvraag in Zwitserland heeft ingediend, alsook dat ze aan de politie in het 

kader van een verhoor heeft meegedeeld dat zij een beschermingsverzoek in Zwitserland heeft 

ingediend en dat zij vreest voor haar leven indien zij moet terugkeren naar haar herkomstland. Aldus 

behoorde de verwerende partij te weten dat zij een gevaar loopt op een schending van artikel 3 van het 

EVRM in het geval van een terugkeer naar Togo. Vervolgens stelt ze dat er geen enkele garantie is dat 

Zwitserland de overdracht zal aanvaarden en dat het non-refoulement principe zal worden aanvaard. Ze 

betoogt verder dat ze in het gesloten centrum contact heeft opgenomen met een organisatie die hulp 

biedt aan vluchtelingen en dat deze organisatie heeft bevestigd dat er een asielaanvraag werd 

ingediend in Zwitserland. Uit de verkregen informatie blijkt tevens dat het beschermingsverzoek definitief 

werd afgewezen in Zwitserland. De verzoekende partij meent dat er geen grondig onderzoek naar een 

mogelijkse schending van artikel 3 van het EVRM is geschied nu niets wordt vermeld over het indienen 

van een asielverzoek in Zwitserland. Tot slot wijst de verzoekende partij op een gevaar op refoulement 

vanuit Zwitserland. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de 

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

bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667, RvS 10 

december 2002, nr. 113.439 RvS 17 mei 2005, nr.144.471). 

 

De motieven van de bestreden beslissing kunnen op een eenvoudige wijze in de bestreden beslissing 

worden gelezen, zodat de verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen 

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover 

de verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele 

motiveringsplicht voldaan. 

 

In antwoord op de concrete kritiek van de verzoekende partij, stelt de Raad vast dat de verwerende 

partij wel degelijk een onderzoek heeft doorgevoerd naar een mogelijkse schending van artikel 3 van het 

EVRM en dat zulks ook blijkt uit de motivering van de bestreden beslissing. 

 

Zo motiveert de bestreden beslissing: 

 

“Betrokkene werd gehoord op 15.01.2019 door de politiezone van Antwerpen en verklaart dat hij niet 

kan terugkeren naar Togo omdat hij daar in gevaar zou zijn, maar dat zijn asielaanvraag in Zwitserland 

zou zijn afgewezen. We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van 

artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te 

tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Togo een 

ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 

3 EVRM kan niet volstaan.” 

 

Uit het voormelde blijkt dat de verwerende partij wel degelijk rekening heeft gehouden met de 

verklaringen van de verzoekende partij dat zij een asielaanvraag heeft ingediend in Zwitserland en dat 

zij verklaarde een gevaar te lopen in Togo. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat er geen enkele garantie is dat Zwitserland de overdracht zal 

aanvaarden en dat het principe van non-refoulement zal worden gerespecteerd, gaat ze er volledig aan 

voorbij dat de bestreden beslissing geen overdrachtsbesluit is maar wel een bevel om het grondgebied 

te verlaten, waarbij de verzoekende partij zal worden verwijderd naar haar herkomstland, in casu Togo. 

 

In zoverre de verzoekende partij stelt te vrezen voor haar leven in het geval van een terugkeer naar 

Togo, stelt de Raad samen met de verwerende partij vast dat de verzoekende partij slechts zeer vage 

en summiere verklaringen heeft afgelegd. Zoals zij ook in haar verzoekschrift herhaalt, beperkt zij zich 

ertoe te stellen dat zij aan de politie heeft verklaard dat zij een beschermingsverzoek in Zwitserland 

heeft ingediend en dat zij vreest voor haar leven in het geval van een terugkeer naar haar land van 
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herkomst. Dienaangaande motiveert de verwerende partij dat de asielaanvraag van de verzoekende 

partij in Zwitserland definitief werd afgewezen, hetgeen de verzoekende partij ook zelf erkent in haar 

verzoekschrift. De vrees die de verzoekende partij aldus geuit heeft ten aanzien van haar herkomstland 

werd aldus niet voldoende beschouwd om haar een beschermingsstatuut toe te kennen. Verder haalt de 

verzoekende partij geen concrete elementen aan waaruit blijkt dat zij bij een terugkeer naar haar land 

van herkomst het slachtoffer zal worden van een in artikel 3 van het EVRM bedoelde handeling. Zij blijft 

hiertoe volledig in gebreke. Ze brengt geen enkel stuk aan ter staving van haar bewering en evenmin 

legt zij een stuk neer die ook maar doet vermoeden dat zij in Togo het risico zou lopen om onderworpen 

te worden aan een behandeling die in strijd zou zijn met artikel 3 van het EVRM. 

 

De vage en summiere verklaringen van de verzoekende partij laten prima facie niet toe vast te stellen 

dat de verzoekende partij het gevaar loopt te worden onderworpen aan een schending van artikel 3 van 

het EVRM. 

 

Het betoog van de verzoekende partij met betrekking tot de situatie in Zwitserland en het eventuele 

gevaar op non-refoulement is niet dienstig, nu huidig terugkeerbesluit geenszins voorziet in een 

terugkeer naar Zwitserland, maar enkel naar het land van herkomst. 

 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

Dienvolgens is niet voldaan aan de tweede en de derde van de drie cumulatieve voorwaarden om tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 

van de Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering 

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

4. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. S. LANSSENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. LANSSENS J. CAMU 

 

 


