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 nr. 218 019 van 8 maart 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance 15 

4500 HUY 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigerese nationaliteit te zijn, op 1 maart 2019 heeft 

ingediend (bij aangetekend schrijven) 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 25 februari 2019 houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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 4 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 maart 2019 om 

10.00 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat P. CHARPENTIER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 6 november 2009 dient de verzoekende partij een asielaanvraag in België in. Op 23 december 

2010 weigert de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen haar de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Op 18 maart 2011, bij arrest nr. 58 062, 

weigert ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) haar de vluchtelingenstatus en 

de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.2 Op 23 april 2010 en 26 april 2012 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter 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). Deze aanvragen worden op 2 augustus 2013 ontvankelijk verklaard. Op 7 maart 

2014 worden deze aanvragen ongegrond verklaard. Het tegen deze beslissing gerichte beroep wordt op 

7 februari 2019, bij arrest nr. 216 440, door de Raad verworpen. 

 

1.3 Op 15 december 2015 dient de verzoekende partij opnieuw een aanvraag in om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Deze aanvraag wordt op 7 januari 2016 

onontvankelijk  verklaard. 

 

1.4 Op 25 februari 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de 

bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die 

luidt als volgt: 

 

“(…) Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: A(…) 

voornaam: M(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Niger 

 

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, tenzij hij/zij 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 LPA Zaventem op 

24/02/2019 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: 

 

 

 

opgeheven is. 

 

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

het moment van zijn/haar arrestatie. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van drie jaar dat hem op 05/05/2018 werd 

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

 

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan 

het laatste aan hem betekend werd op 05/05/2018. Hij kan alleszins niet aantonen dat hij dit bevel heeft 

opgevolgd. Het opleggen van een nieuwe termijn om vrijwllig te vertrekken heeft daarom geen zin 

aangezien betrokkene ook een volged bevel met termijn mogelijks niet zal opvolgen. 

 

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 drie jaaar dat op 05/05/20198 aan hem 

betekend werd. 

Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem/haar werd opgelegd, kunnen we 

besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

 

Betrokkene werd gehoord op 24/02/2019 door de LPA Zaventem en verklaart dat hij in België is sinds 

06/11/2009. Hij is naar BelgiË gekomen om internationale berscherming aan te vragen. Betrokkene 

vroeg inderdaad internationale bescherming aan op 06/11/2009. Het CGVS weigerde deze aanvraag op 

23/12/2010 en ook een beroep ingediend bij de RVV tegen deze weigering werd verworpen. 

Hij verklaart nu dat hij niet terugkan naar Niger omdat zijn advocaat gezegd had dat hij de procedure 

kon aanvechten. Het verzoek tot internationale bescehrming werd inderdaad aangevochten, maar er is 

ook al een arrest waarin de RVV de beslissing van het CGVS bevestgigd. 

Betrokkene brengt geen redenen aan waarom hij op dit moemnt niet zou kunnen terugkeren naar Niger. 

 

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn/haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM 

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

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij/zij in Niger 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 verklaart bij zijn aanhouding dat hij lijdt aan medische aandoening. Hij diene inderdaad twee 

aanvragen tot medische regularisatie in nameiljk op 26/04/2010 en op 15/12/2015. DVZ verwierp beide 

aanvragen. Wanneer hem door de politie van LPA Zaventem gevraagd wordt bij het afnemen van het 

hoorrecht of hij medische problemen heeft die hem zouden belemmeren om terug te keren naar het land 

van herkomst verklaart betrokkene van niet. Betrokkene heeft ook geen medicsatie bij zich. De politie 

van LPA Zaventem contacteerde een dokter die betrokkene onderzocht heeft. De dokter kon geen 

ziekte vaststellen die betrokkene zou belemmeren om terug te keren naar het land van herkomst; 

Eenmaal in het gesloten centrum zal betrokkene opnieuw onderzocht worden door een dokter om na te 

gaan of betrokkene in een gesloten centrum kan verblijve, of hij ‘fit-to –fly’ is en of hij kan teruggestuurd 

worden naar Niger zonder dat zich problemen stellen in het kader van artikel 3 van het EVRM. 

 

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. 

 

Betrokkene verklaart geen partner of kinderen in België te hebben. Een schendig van artikel 8 EVRM 

kan dan ook niet worden aangenomen. 
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Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van (plaats) op (datum) 

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 toepassen om de volgende redenen: 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten waarvan 

het laatste aan hem betekend werd op 05/05/2018. Hij kan alleszins niet aantonen dat hij dit bevel heeft 

opgevolgd. Het opleggen van een nieuwe termijn om vrijwllig te vertrekken heeft daarom geen zin 

aangezien betrokkene ook een volged bevel met termijn mogelijks niet zal opvolgen. 

 

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 drie jaaar dat op 05/05/20198 aan hem 

betekend werd. 

Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem/haar werd opgelegd, kunnen we 

besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

 

Betrokkene werd gehoord op 24/02/2019 door de LPA Zaventem en verklaart dat hij in België is sinds 

06/11/2009. Hij is naar BelgiË gekomen om internationale berscherming aan te vragen. Betrokkene 

vroeg inderdaad internationale bescherming aan op 06/11/2009. Het CGVS weigerde deze aanvraag op 

23/12/2010 en ook een beroep ingediend bij de RVV tegen deze weigering werd verworpen. 

Hij verklaart nu dat hij niet terugkan naar Niger omdat zijn advocaat gezegd had dat hij de procedure 

kon aanvechten. Het verzoek tot internationale bescehrming werd inderdaad aangevochten, maar er is 

ook al een arrest waarin de RVV de beslissing van het CGVS bevestgigd. 

Betrokkene brengt geen redenen aan waarom hij op dit moemnt niet zou kunnen terugkeren naar Niger. 

 

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn/haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM 

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

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij/zij in Niger 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 verklaart bij zijn aanhouding dat hij lijdt aan medische aandoening. Hij diene inderdaad twee 

aanvragen tot medische regularisatie in nameiljk op 26/04/2010 en op 15/12/2015. DVZ verwierp beide 

aanvragen. Wanneer hem door de politie van LPA Zaventem gevraagd wordt bij het afnemen van het 

hoorrecht of hij medische problemen heeft die hem zouden belemmeren om terug te keren naar het land 

van herkomst verklaart betrokkene van niet. Betrokkene heeft ook geen medicsatie bij zich. De politie 

van LPA Zaventem contacteerde een dokter die betrokkene onderzocht heeft. De dokter kon geen 

ziekte vaststellen die betrokkene zou belemmeren om terug te keren naar het land van herkomst; 

Eenmaal in het gesloten centrum zal betrokkene opnieuw onderzocht worden door een dokter om na te 

gaan of betrokkene in een gesloten centrum kan verblijve, of hij ‘fit-to –fly’ is en of hij kan teruggestuurd 

worden naar Niger zonder dat zich problemen stellen in het kader van artikel 3 van het EVRM. 
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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. 

 

Betrokkene verklaart geen partner of kinderen in België te hebben. Een schendig van artikel 8 EVRM 

kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

Vasthouding (…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1 Overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet kan de vreemdeling die het voorwerp 

is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing van artikel 7, tegen die maatregel 

beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank 

van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. In de mate dat de vordering 

ook gericht is tegen de beslissing tot vrijheidsberoving vervat in de bestreden beslissing, moet worden 

vastgesteld dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de vordering in deze mate onontvankelijk 

is. 

 

2.2 Artikel 39/57, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bedoelde 

vordering.   

 

Zij werd ingediend binnen de vijf dagen na kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Zij is 

derhalve tijdig ingediend. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1 De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 
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“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.” 

 

3.2.2 De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

wettelijk vermoed. De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid ook niet.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

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

 

3.3.1 De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde 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 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en 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 verzoekende partij 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 (hierna: het EVRM). 

 

3.3.2 De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij het geheel disproportionele karakter van de 

bestreden beslissing aan, en de schending van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, van 

artikel 7 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). 

 

3.3.2.1.2 In de mate dat de verzoekende partij de schending aanvoert van “het beginsel van behoorlijk 

bestuur” wijst de Raad erop dat een schending van “het beginsel van behoorlijk bestuur” niet kan 

worden aangevoerd, maar dat moet worden gepreciseerd van welk beginsel precies de schending wordt 

ingeroepen. In deze mate is het eerste middel dan ook niet ontvankelijk. Onder ‘middel’ moet immers 

worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 17 december 2004, 

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

 

Vervolgens wijst de Raad erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 de administratieve 

overheid verplichten in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen, en dit op “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering 

betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken 

moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten 
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volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die 

wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende 

beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (cf. RvS 9 september 2015, nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden zijn 

opgenomen. In deze mate maakt zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 niet aannemelijk. 

 

Uit het betoog van de verzoekende partij blijkt dat zij de bestreden beslissing ook inhoudelijk 

bekritiseert, zodat het eerste middel tevens wordt bekeken vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht. Deze houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht (en de vraag of sprake is van een 

afdoende motivering) wordt onderzocht in het licht van de bepaling waarop de bestreden beslissing 

onder meer steunt, met name artikel 7 van de vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij 

eveneens de schending aanvoert. 

 

In een eerste onderdeel van haar eerste middel geeft de verzoekende partij aan dat de bestreden 

beslissing een risico op onderduiken inroept. Zij wijst erop dat zij al jaren in Hoei woont en dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken, bij zijn fax van 26 februari 2019 gericht aan haar advocaat, een oud 

verzoekschrift van 2014 voegde en dus perfect op de hoogte was van het feit dat zij zich sinds jaren in 

Hoei bevindt. Volgens haar bestaat er dan ook geen enkel risico op onderduiken en is de motivering van 

de bestreden beslissing niet ernstig en volledig disproportioneel, aangezien er geen vluchtgevaar of 

risico op onderduiken bestaat. 

 

De Raad wijst erop dat zowel het niet-toestaan van een termijn om het grondgebied te verlaten 

(overeenkomstig artikel 74/14, § 3, 1° van de vreemdelingenwet) als de terugleiding naar de grens (dit 

overeenkomstig artikel 7, tweede lid van de vreemdelingwet) is gestoeld op het voormelde risico op 

onderduiken. 

 

Artikel 1, § 1, 11° van de vreemdelingenwet omschrijft het begrip ‘risico op onderduiken’ als volgt: “het 

feit dat er redenen bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een 

verwijderingsprocedure, een procedure voor toekenning van internationale bescherming of een 

procedure tot vaststelling van of tot overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming, met het oog op de criteria die opgesomd 

worden in § 2 zal onderduiken”.  

 

De voormelde § 2 luidt als volgt:  

 

“Het in paragraaf 1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na een 

individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening 

houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval : 

(...) 4° de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil 

houden of heeft zich reeds niet aan een van deze maatregelen gehouden : 

a) een overdrachts-, terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; 

b) een inreisverbod dat noch opgeheven, noch opgeschort is;  
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5° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk en/of in een andere lidstaat dat 

noch opgeheven, noch opgeschort werd; (...)” 

 

In casu steunt de gemachtigde zijn oordeel dat sprake is van een risico op onderduiken op twee van de 

in artikel 1, § 2 van de vreemdelingenwet opgesomde objectieve criteria, met name 4° en 5°. Bijgevolg 

blijkt dat de gemachtigde het risico op onderduiken niet gestoeld heeft op enig vluchtgevaar of enige 

onduidelijkheid met betrekking tot de verblijfplaats van de verzoekende partij, maar wel op het gegeven 

dat zij geen gevolg heeft gegeven aan meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (wat zij niet 

betwist) en dat zij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod. Het betoog van de verzoekende partij 

dat de gemachtigde wel degelijk op de hoogte was van haar verblijfplaats, waardoor hij zich niet kon 

beroepen op een risico op onderduiken, mist dan ook alle grondslag. 

 

In een tweede onderdeel van het eerste middel voert de verzoekende partij aan dat de bestreden 

beslissing aangeeft dat haar in mei 2018 een inreisverbod werd betekend. Zij geeft aan dat zij zich dit 

niet herinnert, en dat, als deze kennisgeving niet aan haar persoonlijk is gebeurd, de motivering op een 

fout of niet-bestaand gegeven is gestoeld. 

 

De Raad wijst erop dat uit het administratief dossier blijkt dat ten aanzien van de verzoekende partij wel 

degelijk een inreisverbod (bijlage 13sexies) van drie jaar werd genomen. Deze beslissing dateert van 5 

mei 2018 en werd diezelfde dag aan de verzoekende partij ter kennis gebracht. Zij ondertekende deze 

beslissing op 5 mei 2018 om 21.35 uur. Het betoog van de verzoekende partij mist dan ook feitelijke 

grondslag. Zij kan bijgevolg niet voorhouden dat de motivering van de bestreden beslissing in dit 

verband onjuist zou zijn. 

 

In een derde onderdeel van het eerste middel richt de verzoekende partij zich tegen de overeenkomstig 

artikel 7, derde lid van de vreemdelingenwet genomen beslissing tot vasthouding die deel uitmaakt van 

de bestreden bijlage 13septies. Hoger heeft de Raad echter reeds vastgesteld dat hij geen rechtsmacht 

heeft om zich hierover uit te spreken, zodat dit onderdeel van het eerste middel onontvankelijk is. 

 

De verzoekende partij kan prima facie niet aannemelijk maken dat de motivering van de bestreden 

beslissing niet afdoende zou zijn, of dat een schending van de materiële motiveringsplicht of artikel 7 

van de vreemdelingenwet zou voorliggen. 

 

Het eerste middel is niet ernstig. 

 

3.3.2.2.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van het 

EVRM. 

 

3.3.2.2.2 Artikel 3 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“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 (vaste rechtspraak: zie bv. Europees Hof voor 

de Rechten van de Mens (hierna ook: EHRM of het Hof) 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§ 218). 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Met betrekking tot vreemdelingen die zich, zoals de verzoekende partij, beroepen op hun medische 

toestand en het gebrek aan medische en sociale zorg in het land van terugkeer om hun verwijdering 

tegen te houden, hanteert het EHRM een hoge drempel en oordeelt het Hof dat enkel in uitzonderlijke 

gevallen waarbij humanitaire redenen van dwingende aard zich verzetten tegen een verwijdering, een 
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schending van artikel 3 van het EVRM aan de orde kan zijn (EHRM 27 mei 2008, N./Verenigd 

Koninkrijk, § 42). Hiervan kan sprake zijn in geval van een aandoening die levensbedreigend is, gelet op 

de kritieke gezondheidstoestand of het zeer vergevorderd stadium van de ziekte (EHRM 27 mei 2008, 

Grote Kamer, N./Verenigd Koninkrijk; EHRM 2 mei 1997, D./Verenigd Koninkrijk) of in geval van ‘andere 

uitzonderlijke gevallen’ waarbij humanitaire redenen van dwingende aard zich verzetten tegen een 

verwijdering (EHRM 27 mei 2008, Grote Kamer, N./Verenigd Koninkrijk, § 43). In de zaak Paposhvili 

werden deze ‘andere uitzonderlijke gevallen’ omschreven als gevallen waarin er, ofschoon er geen 

imminent levensgevaar dreigt, risico bestaat dat de betrokkene wegens afwezigheid van adequate 

behandeling of het gebrek aan toegang tot deze behandeling zal worden blootgesteld aan een ernstige, 

snelle en onomkeerbare verslechtering van zijn gezondheidstoestand die zou uitmonden in ondraaglijk 

lijden of een significante vermindering van de levensverwachting (EHRM 13 december 2016, Grote 

Kamer, Paposhvili/België, § 183). Derhalve beantwoorden slechts deze twee situaties van verwijdering 

van ernstig zieke vreemdelingen aan de hoge drempel die geldt voor de toepassing van artikel 3 van het 

EVRM. 

 

Met betrekking tot het verwijderen zelf heeft het EHRM reeds geoordeeld dat artikel 3 van het EVRM 

een verdragsluitende staat in beginsel niet verplicht om een persoon niet te verwijderen of uit te zetten 

wanneer deze in staat is te reizen en voor zover in dat verband de nodige maatregelen worden 

genomen die passend zijn en aan de toestand van de betrokkene aangepast (EHRM 30 april 2013, 

Kochieva e.a./Zweden, § 35; EHRM 4 juli 2006, Karim/Zweden, § 2). In dit verband voert de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift niets aan. 

 

In casu verwijst de verzoekende partij naar een arrest van het arbeidshof te Luik dat de medische 

onmogelijkheid tot terugkeer heeft opgeworpen en verschillende organisaties, in het bijzonder Artsen 

zonder Grenzen, heeft ondervraagd om de mogelijkheden om in Niger te worden verzorgd, te 

onderzoeken. Zij stelt dat de informatie van deze organisatie is neergelegd en dat het arbeidshof binnen 

enkele maanden een definitieve beslissing moet nemen. De verzoekende partij geeft aan dat, als uit een 

beslissing van de gerechtelijke orde blijkt dat een medische onmogelijkheid tot terugkeer bestaat en als 

uit door een NGO verstrekte inlichtingen blijkt dat er een onmogelijkheid is om in het land van herkomst 

te worden verzorgd, uiteraard blijkt dat haar terugsturen naar haar land van herkomst – de enige reden 

waarom zij is opgesloten – niet adequaat is en tot een onmenselijke en vernederende behandeling leidt. 

Zij voert aan dat de gemachtigde geen rekening heeft gehouden met deze problematiek. Verder 

onderstreept de verzoekende partij dat het arrest van de Raad van 7 februari 2019 per schrijven van 8 

februari 2019 aan haar advocaat ter kennis werd gebracht en ten vroegste op 11 februari 2019 werd 

ontvangen. Zij wijst erop dat dit arrest duidt op de mogelijkheid om een nieuwe aanvraag op grond van 

artikel 9ter van de vreemdelingenwet in te dienen, hetgeen zij uiteraard in de loop van de komende 

dagen zal doen. De verzoekende partij stelt dat de beslissing van het arbeidshof een absoluut 

essentieel element uitmaakt om de onmenselijke en vernederende behandeling te beoordelen die de 

verzoekende partij zou ondergaan, mocht zij gerepatrieerd worden. Ten slotte gaat de verzoekende 

partij nog in op haar opsluiting. 

 

Met betrekking tot de twee verwijzingen naar de opsluiting in het betoog van de verzoekende partij, 

herhaalt de Raad dat hij geen rechtsmacht heeft om zich hierover uit te spreken, zodat het tweede 

middel in deze mate onontvankelijk is. 

 

Met betrekking tot de medische toestand van de verzoekende partij stelt de Raad vast dat zij zich 

voornamelijk beroept op een arrest van het arbeidshof te Luik van 21 september 2018 dat zij bij haar 

verzoekschrift voegt. De Raad benadrukt in de eerste plaats dat het betrokken arrest een tussenarrest 

uitmaakt en dat het hof uitdrukkelijk stelt dat het, alvorens zich uit te spreken over de absolute medische 

onmogelijkheid om terug te keren naar Niger waarop de verzoekende partij zich beroept, een aantal 

organisaties uitnodigt om zich ten laatste op 31 december 2018 uit te spreken over de beschikbaarheid 

en toegankelijkheid van zorgen en behandelingen die de verzoekende partij nodig heeft voor de 

“myoclonies propriospinales abdominales et nucales” waaraan zij lijdt. Het tussenarrest somt de 

medicatie op die de verzoekende partij zou nodig hebben en wijst op de noodzaak aan een regelmatige 

neurologische opvolging, in het bijzonder door middel van een MRI van de rug en de hersenen. In een 

schrijven van 11 december 2018, dat ook bij het verzoekschrift is gevoegd, geeft de algemeen directeur 

van Artsen zonder Grenzen de al dan niet beschikbaarheid en prijs van de opgesomde medicatie weer 

en informatie met betrekking tot de mogelijkheid, kwaliteit en prijs van een MRI. Documenten van de 

andere in het tussenarrest opgesomde organisaties legt de verzoekende partij niet voor, al is de uiterste 

datum voor indiening reeds meer dan twee maanden verstreken. 
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De Raad stelt vast dat de verzoekende partij weliswaar aangeeft dat het betrokken arrest een absoluut 

essentieel onderdeel is om de onmenselijke en vernederende behandeling te beoordelen, maar zij geeft 

nergens concreet aan op welke manier uit dit arrest kan worden afgeleid dat de voormelde hoge 

drempel die door het EHRM wordt gehanteerd, bereikt zou zijn, zelfs als in Niger geen adequate 

behandeling beschikbaar en toegankelijk zou zijn. 

 

Daarnaast wijst de Raad erop dat de gemachtigde, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij 

beweert, wel degelijk heeft gemotiveerd omtrent de medische toestand van de verzoekende partij. In de 

bestreden beslissing wordt aangegeven dat de verzoekende partij bij haar aanhouding verklaarde aan 

een medische aandoening te lijden. Er wordt gesteld dat de verzoekende partij inderdaad twee 

aanvragen tot medische regularisatie indiende en dat beide aanvragen werden verworpen. Vervolgens 

wordt erop gewezen dat de verzoekende partij, wanneer haar door de luchthavenpolitie van Zaventem 

werd gevraagd of zij medische problemen heeft die haar zouden belemmeren om terug te keren naar 

het land van herkomst, verklaarde dat dit niet het geval was, en dat zij ook geen medicatie bij zich had. 

Daarna wordt aangegeven dat de verzoekende partij werd onderzocht door een dokter die door de 

luchthavenpolitie was gecontacteerd en dat deze geen ziekte kon vaststellen die haar zou belemmeren 

om terug te keren naar het land van herkomst. Vervolgens stelt de gemachtigde dat de verzoekende 

partij in het gesloten centrum opnieuw onderzocht zal worden om na te gaan of zij in een gesloten 

centrum kan verblijven, fit-to-fly is of kan worden teruggestuurd naar Niger zonder dat zich problemen 

stellen in het kader van artikel 3 van het EVRM. Vervolgens wijst de gemachtigde er nog op dat enkel in 

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

zijn, een schending van het voormelde artikel 3 aan de orde kan zijn, maar dat zulk uitzonderlijk geval in 

casu niet blijkt. 

 

De Raad stelt vast dat uit een “synthesedocument telefoongesprek” van 25 februari 2019 blijkt dat de 

luchthavenpolitie van Zaventem aangaf dat de verzoekende partij een document van de advocaat bij 

zich had dat verwijst naar een medische problematiek, maar dat zij zelf in het hoorrecht verklaarde geen 

medische problemen te hebben die een terugkeer in de weg staan. Er wordt gesteld dat de verzoekende 

partij niet zei welke medische problemen zij precies had en klaagde over buikpijn. Daarop werd door de 

politie beslist om er een dokter bij te halen, maar deze kon geen aanwijzingen vinden van een medische 

aandoening die een verdere aanhouding / opsluiting / verwijdering in de weg zou kunnen staan. Ten 

slotte wordt gesteld dat de verzoekende partij geen medicatie bijhad en dat verdere medische opvolging 

in het centrum zal gebeuren. Uit het verslag van het hoorrecht dat op 25 februari 2019 werd 

uitgeoefend, blijkt verder dat de verzoekende partij inderdaad verklaarde niet te lijden aan een 

aandoening die haar zou verhinderen terug te keren naar het land van herkomst. In het medisch attest 

dat op 28 februari 2019 werd opgesteld door een arts in het gesloten centrum wordt aangegeven dat de 

verzoekende partij niet lijdt aan een ziekte die artikel 3 van het EVRM schendt. 

 

Op deze elementen, die worden vermeld in de bestreden beslissing en beantwoorden aan de gegevens 

die blijken uit het administratief dossier, gaat de verzoekende partij in het geheel niet in. Nochtans 

betreft het gegevens die dateren van net voor of net na het nemen van de bestreden beslissing. De 

verzoekende partij zet bijgevolg ook niet uiteen op welke manier deze zeer recente elementen zich 

verhouden tot de elementen die zouden blijken uit het tussenarrest van het arbeidshof te Luik en het 

schrijven van Artsen zonder Grenzen, terwijl dit voor de beoordeling van haar medische toestand in het 

licht van het voormelde artikel 3 wel degelijk relevant lijkt. 

 

De verzoekende partij wijst verder nog op het voormelde arrest van de Raad van 7 februari 2019 dat 

haar advocaat ten vroegste op 11 februari 2019 heeft ontvangen en waarin de mogelijkheid wordt 

onderstreept om een nieuwe aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet in te dienen. Zij stelt dat dit in de loop van de komende dagen zal gebeuren. Ter 

terechtzitting van 5 maart 2019 voegt de verzoekende partij nog toe dat het arrest van de Raad slechts 

dateert van drie weken geleden en dat zij nog geen aanvraag kon indienen. De Raad ziet vooreerst niet 

in op welke manier het voormelde artikel 9ter zou verhinderen dat een nieuwe aanvraag wordt 

ingediend, terwijl het beroep tegen een eerdere aanvraag nog hangende is. Bovendien kan de Raad bij 

zijn beoordeling in het licht van artikel 3 van het EVRM geen rekening houden met aanvragen die 

mogelijk in de toekomst zullen worden ingediend.  

 

Gelet op het geheel van de bovenstaande elementen kan de verzoekende partij met haar betoog prima 

facie niet aannemelijk maken dat zij zich in een uitzonderlijk geval zou bevinden waarbij humanitaire 

redenen van dwingende aard zich verzetten tegen haar verwijdering, zoals het EHRM vereist om tot een 
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schending van artikel 3 van het EVRM te kunnen besluiten. Zulke schending wordt prima facie dan ook 

niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede middel is niet ernstig. 

 

3.3.2.3.1 In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van het algemeen beginsel 

van de hoorplicht en van de rechten van verdediging. 

 

3.3.2.3.2 De verzoekende partij voert vooreerst aan dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat zij werd 

gehoord in de aanwezigheid van een vertaler of tolk. Zij stelt dat zij relatief goed Frans spreekt, maar 

geen Nederlands.  

 

De Raad wijst er echter op dat uit het voormelde verslag van het hoorrecht blijkt dat de verzoekende 

partij haar verklaringen in het Frans heeft afgelegd, aldus een taal die zij naar eigen zeggen relatief 

goed spreekt. Bovendien zet zij ook niet uiteen welk belang zij precies bij dit onderdeel van haar derde 

middel heeft. Zij voert niet aan dat zij bepaalde vragen niet goed begrepen zou hebben, dat haar 

verklaringen verkeerd werden begrepen of geïnterpreteerd, of dat zij op een andere manier benadeeld 

zou zijn door de afwezigheid van een vertaler of tolk. Zij gaat zelfs in het geheel niet in op de onderdelen 

van de motivering van de bestreden beslissing waarin naar haar verklaringen wordt verwezen. 

 

Ook daar waar de verzoekende partij zonder meer stelt dat blijkt dat de aanwezigheid van haar 

advocaat tijdens het gehoor onontbeerlijk is, geeft zij niet aan waarom dit het geval zou zijn, en op welke 

manier zij benadeeld zou zijn geweest door het feit dat geen advocaat aanwezig was tijdens haar 

gehoor. In de mate dat haar vergelijking tussen de opsluiting van een vreemdeling en de hechtenis van 

een verdachte van inbreuken moet worden beschouwd als de reden waarom de verzoekende partij de 

aanwezigheid van een advocaat onontbeerlijk acht, benadrukt de Raad nogmaals dat hij geen 

rechtsmacht heeft om zich over de vasthouding uit te spreken en dat het derde middel in deze mate 

onontvankelijk is. 

 

Bovendien kan het niet op een degelijke manier voldoen aan de hoorplicht hoe dan ook slechts dan tot 

de schorsing van de bestreden beslissing leiden, indien de verzoekende partij bij het vervullen van haar 

hoorrecht informatie had kunnen aanreiken op grond waarvan de gemachtigde had kunnen overwegen 

om deze beslissing niet te nemen dan wel een minder nadelige beslissing te nemen. De verzoekende 

partij laat echter na aan te geven, laat staan aan te tonen, welke bijkomende informatie zij had kunnen 

leveren die de bestreden beslissing had kunnen wijzigen.  

 

Uit het bovenstaande is gebleken dat de verzoekende partij prima facie niet aannemelijk kan maken dat 

de afwezigheid van een vertaler en van een advocaat tijdens het gehoor, de rechten van verdediging 

schendt. 

 

Ten slotte stelt de verzoekende partij nog dat de Europese richtlijnen opleggen dat de mededeling van 

een beslissing aan een vreemdeling die zich in illegaal verblijf bevindt, in een taal moet gebeuren die hij 

begrijpt. Zij wijst erop dat geen enkele vertaling in het Frans werd aangereikt, dat zij dus niet weet 

waarom zij in het gesloten centrum is geplaatst en dat enkel de uitleg van haar advocaat dit een beetje 

heeft kunnen uitklaren. 

 

In de mate dat dit onderdeel van het derde middel moet worden begrepen als zijnde gericht tegen de 

opsluiting in het gesloten centrum, verwijst de Raad naar hetgeen hij in dit verband hoger reeds 

meermaals heeft gesteld. Verder wijst de Raad erop dat de verzoekende partij nalaat aan te geven op 

welke Europese richtlijnen zij precies doelt. Ook merkt de Raad op dat het bestuur de taal van een 

administratieve beslissing moet bepalen op grond van de Belgische taalwetgeving, die van openbare 

orde is. Ten slotte moet ook met betrekking tot dit betoog worden vastgesteld dat de verzoekende partij 

nalaat aan te geven welk belang zij hierbij heeft. Nog daargelaten de vraag of kan worden aangenomen 

dat de verzoekende partij bij de kennisgeving van de bestreden beslissing daadwerkelijk geen uitleg in 

het Frans zou hebben gekregen, erkent zij zelf dat zij wordt bijgestaan door een advocaat die haar 

nadere uitleg heeft gegeven. Bovendien is zij in staat gebleken om de thans voorliggende vordering tot 

schorsing tegen de bestreden beslissing in te dienen en middelen tegen deze beslissing te ontwikkelen. 

De verzoekende partij maakt dan ook niet duidelijk op welke manier zij werd benadeeld door het feit dat 

de bestreden beslissing in het Nederlands werd opgesteld en ter kennis gebracht. 
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Een schending van het hoorrecht en de rechten van verdediging wordt prima facie niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

Het derde middel is niet ernstig. 

 

3.3.2.4 De drie middelen zijn niet ernstig. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet 

voldaan. 

 

3.4 De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

moet dan ook niet worden ingegaan. 

 

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 acht maart tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. E. COCHEZ, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

E. COCHEZ I. VAN DEN BOSSCHE 

 


