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 nr. 219 998 van 18 april 2019 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI 

Landsroemlaan 40 

1083 BRUSSEL 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 17 april 2019 

heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid als voorlopige maatregelen de 

behandeling te vorderen van de vordering tot schorsing (ingediend onder het rolnummer X) van de 

beslissing tot terugdrijving van 19 februari 2019, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 19 

februari 2019. 

 

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 de artikelen 39/82 en 39/85 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 en III 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 17 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2019 om 

11.15 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van Mr. L. ACHAOUI, die loco Mr. Z. CHIHAOUI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van Mr. I. FLORIO die loco Mr. E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, komt op 19 februari 2019 toe op de 

luchthaven te Zaventem vanuit Accra. 
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Op 19 februari 2019 wordt verzoeker de toegang tot het grondgebied geweigerd omdat hij niet in het 

bezit is van een geldig reisdocument en omdat hij niet in het bezit is van een geldig visum. 

 

Op 19 februari 2019 wordt aan verzoeker een beslissing tot terugdrijving ter kennis gebracht. Dit is de 

bestreden beslissing: 

 

“(…)  

Op 19-02-2019 om 09:22 uur, aan de grensdoorlaatpost DAC LPA BRU-NAT GC/VVR, luchthaven 

ZAVENTEM 

werd door ondergetekende (…) 

de heer/mevrouw: 

achternaam A. voornaam B.  

geboren op (…) 1986 te K. geslacht (m/v) Man 

die de volgende nationaliteit heeft SRI LANKA wonende te (…) 

 

houder van het document    nummer 

afgegeven te     op  

houder van visum nr.    van het type   afgegeven door  

geldig van     tot     

voor een duur van      dagen, met het oog op:  

 

afkomstig uit Accra met SN278 (het gebruikte transportmiddel vermelden en bijvoorbeeld het nummer 

van de vlucht) 

op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het grondgebied aan hem (haar) wordt geweigerd, 

krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de volgende reden(en) :  

 

X (A) Is niet in het bezit van een geldig reisdocument/van geldige reisdocumenten (art. 3, eerste lid, 

1°/2°) 

Reden van de beslissing: Betrokkene biedt zich aan zonder documenten 

(…) 

X (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 

1°/2°) 

Reden van de beslissing: zie A 

(…)”. 

 

Op 19 februari 2019 dient verzoeker een verzoek om internationale bescherming in. Hij toont hierbij een 

kleurenscan van de identiteitspagina van zijn Sri Lankaans paspoort 

 

Op 19 februari 2019 wordt een beslissing genomen tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens 

gelegen plaats. 

 

Op 21 maart 2019 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 219 723 van 12 april 2019 worden aan 

verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 

 

Een terugdrijving voorzien op 18 april 2019 naar Accra (Ghana) wordt geannuleerd. 

 

2. Over de vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen 

 

2.1.  De wettelijke bepalingen 

 

- Artikel 39/85, §1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

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

tenuitvoerlegging imminent wordt, in het bijzonder indien hij naderhand wordt vastgehouden in een 

welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of naderhand ter beschikking wordt 

gesteld van de regering, dan kan hij, bij wege van voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84, 
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verzoeken dat de Raad een eerder ingediende gewone vordering tot schorsing zo snel mogelijk 

behandelt, op voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol en dat de Raad er zich nog 

niet over heeft uitgesproken. Deze vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen dient te 

worden ingediend binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn”. 

 

- Artikel 39/57, §1, derde lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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”. 

 

- Artikel 39/85, §1, vierde lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Op straffe van onontvankelijkheid van de vordering waarbij de Raad bij wege van voorlopige 

maatregelen verzocht wordt zo snel mogelijk de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

een andere beslissing te behandelen die vatbaar is voor vernietiging op grond van artikel 39/2, dient de 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, bedoeld in het eerste lid, gelijktijdig, al naargelang het geval, 

het voorwerp te zijn van een vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen of van een vordering 

tot schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bij uiterste dringende noodzakelijkheid”.    

 

2.2. De toepassing van de wettelijke bepalingen 

 

Verzoeker bevindt zich in een welbepaalde plaats, zoals bedoeld in artikel 74/8 van de 

vreemdelingenwet. Aangezien de procedure in het kader van zijn verzoek om internationale 

bescherming haar beslag heeft gekregen middels het arrest van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen nr. 219 723 van 12 april 2019, is volgens artikel 52/3, § 3 van de 

vreemdelingenwet de uitvoerbaarheid van de hem op 19 februari 2019 gegeven beslissing tot 

terugdrijving niet langer opgeschort sinds 12 april 2019, zodat het uiterst dringende karakter van de 

vordering die werd ingesteld binnen de vijf dagen na 12 april 2019, is aangetoond. Het uiterst dringend 

karakter wordt overigens niet betwist door de verwerende partij. 

 

3. Over de vordering tot schorsing  

 

3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM. Verzoeker wijst 

erop dat hij een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend. Verzoeker uit een vrees voor 

vervolging ten opzichte van zijn land van herkomst (Sri Lanka). Verzoeker benadrukt ook dat, in het 

geval zijn verzoek om internationale bescherming wordt afgewezen, hij teruggestuurd kan worden naar 

een derde land. Verzoeker verwijst in dit verband vervolgens naar artikel 74/4 van de vreemdelingenwet, 

dat bepaalt dat de vervoerder die een passagier in het Rijk brengt die niet in het bezit is van de bij artikel 

2 vereiste stukken, hem zonder verwijl moet vervoeren naar zijn land van oorsprong of naar elke ander 

land waar hij toegelaten wordt. Verzoeker benadrukt dat hij zal worden teruggestuurd naar Accra 

(Ghana), in toepassing van de Conventie van Chicago. Verzoeker verwijst naar bijlage 9 van deze 

conventie, die bepaalt dat de lidstaat de valse documenten die een persoon gebruikt heeft in beslag 

neemt en terugstuurt naar de bevoegde autoriteiten van de staat die de documenten uitgegeven heeft of 

naar de diplomatieke diensten van die staat. In het geval de documenten verloren zijn gegaan of werden 

vernietigd, zal de lidstaat die de terugdrijving van de niet toelaatbare persoon beveelt, een brief met 

uitleg versturen naar de staat van transit of de staat van het begin van de reis. 

 

Verzoeker meent dat hij in Ghana het voorwerp zal uitmaken van een onmenselijke en vernederende 

behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM. Verzoekers vrees ten opzichte van Ghana werd niet 

onderzocht door de Belgische autoriteiten. Verzoeker meent dat hij in Ghana deel zal uitmaken van een 

welbepaalde groep, met name de gedetineerden. Verzoeker komt tot deze conclusie omdat hij zegt 

gebruik gemaakt te hebben van valse documenten en bij een terugdrijving naar Accra (Ghana) zal hij 

daar ondervraagd worden en heel waarschijnlijk gedetineerd, slecht behandeld en gefolterd. Verzoeker 

verwijst naar internationale rapporten om te staven dat de Ghanese politie tijdens arrestaties en gehoren 

geweld gebruikt en zich schuldig maakt aan onmenselijke behandeling, zeker tegenover gedetineerden. 

Verzoeker wijst erop dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij de 

valse documenten terug zal geven en dat de Ghanese strafwet een gevangenisstraf van één tot tien jaar 

voorziet voor personen in het bezit van valse documenten. Een brief met uitleg door de Belgische 

autoriteiten zal ook bezorgd worden aan de Ghanese instanties. Verzoeker voegt als bijlage bij zijn 

verzoekschrift houdende het verzoek om voorlopige maatregelen een brief van een familielid van een 
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Sri Lankaan die zich in een gelijkaardige situatie bevond als verzoeker, en waarvan de familie niets 

meer heeft vernomen na de terugdrijving naar Accra. Na de terugdrijving zal verzoeker dus gehoord 

worden door de Ghanese politie en hoogstwaarschijnlijk gearresteerd en daarna veroordeeld tot 

mogelijk een gevangenisstraf van tien jaar. Verzoeker verwijst vervolgens in detail naar artikels en 

rapporten waaruit blijkt dat de detentieomstandigheden in Ghana zeer slecht zijn: er is overbevolking, 

onvoldoende voedsel, gebrek aan toegang tot water en slechte sanitaire voorzieningen. Er is sprake van 

politiegeweld met soms levensgevaar voor de gedetineerden. Verzoeker benadrukt dat hij zijn land van 

herkomst op illegale wijze heeft verlaten met gebruik van een vals paspoort 

 

3.2.1. Verzoekers vrees ten opzichte van zijn land van herkomst werd onderzocht. Verzoeker heeft op 

19 februari 2019 een verzoek om internationale bescherming ingediend. Op 21 maart 2019 nam de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest van de raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) nr. 219 723 van 12 april 2019 werden aan verzoeker 

eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. Verzoeker gaat hier 

niet verder op in en spitst zijn betoog volledig toe op de situatie in Ghana, waarnaar hij zal worden 

teruggestuurd. Dit wordt niet betwist, gezien de geannuleerde terugdrijving naar Accra (Ghana) die 

voorzien was op 18 april 2019 

 

3.2.2. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 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; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, houdt de Raad 

zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het 

bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de 

verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden onderzocht, 

rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen zijn aan 

het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 

2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 

108 in fine). 

 

Wat het onderzoek van de algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie 

beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd 

door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende 

partij aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk 

van slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de 

verzoekende partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de 
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praktijk in kwestie aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 

28 februari 2008, Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de 

verzoekende partij het bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden 

onderscheiden, indien dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit 

zal worden bepaald in het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare 

informatie over het land van bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

  

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

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 366). 

 

Artikel 13 van het EVRM voorziet daarnaast in een recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en stelt als 

volgt:  

 

“Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op 

een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door 

personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.” 

 

3.2.3. Er dient te worden vastgesteld dat verzoeker prima facie niet aannemelijk maakt dat hij in Ghana 

zal worden gearresteerd en veroordeeld wegens het gebruik van valse documenten, zodat zijn 

uiteenzetting over de schending van artikel 3 van het EVRM in casu feitelijke grondslag mist. 

 

Uit het verzoekschrift waarin voorlopige maatregelen worden gevraagd, blijkt dat verzoeker zelf stelt dat 

hij in het bezit was van een vals paspoort dat hem werd verstrekt door een smokkelaar en dat de 

smokkelaar dit vals document bij aankomst in Brussel weer gerecupereerd heeft, samen met het 

vliegticket. Verzoeker heeft dus geen valse documenten voorgelegd aan de Belgische autoriteiten, ook 

de bestreden beslissing vermeldt niet dat verzoeker zich aanbood met valse documenten, enkel dat 

verzoeker niet in het bezit was van een geldig reisdocument. 

 

Uit de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 21 maart 

2019 blijkt dat verzoeker in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming onder meer 

volgende documenten (in kopie) voorlegde: zijn identiteitskaart en zijn geboorteakte. De Commissaris-

generaal vermeldt ook:  

 

“Ten eerste legde u geen enkel origineel begin van bewijs van identiteit neer. (…)Hoewel in uw dossier 

een kopie werd teruggevonden van een Sri Lankaans paspoort en uw identiteit an sich niet ter discussie 

hoeft te staan, is het opvallend dat u zelf geen enkel origineel stuk neerlegt. Deze kunnen nochtans van 

belang zijn, bijvoorbeeld voor de inschatting van het ogenblik van uw vertrek uit Sri Lanka of voor de 

plaatsbepaling van woonst. Ter staving van uw identiteit legde u hoe dan ook slechts een kopie neer 

van uw (tijdelijke) identiteitskaart en geboorteakte, doch kunnen dergelijke kopieën altijd onderhevig zijn 

aan mogelijk knip- en plakwerk, hetgeen de bewijswaarde ervan ondermijnt. (…)Dient nog te worden 

opgemerkt dat uit toegevoegde informatie bovendien blijkt dat allerhande documenten in Sri Lanka, 

wegens de hoge graad van corruptie, eenvoudig kunnen worden verkregen of worden nagemaakt. Op 

de vraag waar zich de originelen zouden bevinden stelde u bovendien enkel dat deze in Sri Lanka 

waren en merkte u nogal stereotiep op dat u uw originele identiteitskaart kwijt was geraakt (Notities van 

het persoonlijk onderhoud, dd. 13 maart 2019, p. 3-4).” 

 

Hieruit blijkt niet dat verzoeker gebruik heeft gemaakt van valse documenten. Waar verzoeker dus 

verwijst naar bijlage 9 van de Conventie van Chicago, lijkt op het eerste gezicht enkel de bepaling op 

hem van toepassing van een niet toelaatbare persoon, waarover de Belgische autoriteiten een brief met 

uitleg zullen versturen, en niet de bepaling over een persoon die gebruik maakte van valse 

reisdocumenten die vervolgens in beslag worden genomen. 
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De Raad acht het ook nuttig om op het volgende te wijzen. In zijn beslissing van 21 maart 2019 heeft de 

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het volgende geoordeeld over de reisweg 

van verzoeker: 

 

“Ten tweede kan geen enkel geloof worden gehecht aan uw beweerde reisweg. Vooreerst legde u geen 

enkel stuk neer ter staving van uw reisweg (foto’s, tickets, …). Uw originele paspoort, nochtans een 

uitstekend stuk ter staving van uw reisweg, legde u evenmin neer en u hiernaar gepolst merkte u 

bovendien nogal stereotiep op dat dit door de smokkelaar werd afgenomen. Daargelaten u het verlies 

van uw paspoort eigenlijk nooit hebt aangegeven en dit aldus niets meer dan een blote bewering is, is 

het bijzonder opmerkelijk dat u zondermeer uw paspoort zou afgeven. Het heeft er dan ook alle schijn 

van weg dat u dit paspoort liever niet kenbaar wenst te maken ten aanzien van de Belgische autoriteiten 

daar de inhoud niet zou stroken met uw verklaringen. Te meer dit reeds uw tweede paspoort betreft en u 

in het verleden reeds naar Maleisië zou zijn getrokken, ontstaat hier bovenal het vermoeden dat u Sri 

Lanka eerder en/of vaker zou hebben verlaten dan u wenst voor te houden. Dit vermoeden wordt 

bovendien versterkt daar u ook over uw verdere reisweg amper kon overtuigen. Zo meende u Sri Lanka 

te hebben verlaten met uw eigen paspoort richting India van waar u opnieuw het vliegtuig zou nemen. U 

dan ook gepolst welke landen u nadien nog zou passeren moest u echter het antwoord compleet 

schuldig blijven en stelde u enkel dat het “een moslimland” was, men er “Arabisch” sprak en “Mensen 

waren er blank, er waren donkere mensen ook”. U had echter geen idee welke steden u zou zijn 

gepasseerd, noch wist u langs welke luchthavens u zou vliegen. In ieder geval, dat uit het verslag van 

de luchtvaartpolitie dan zou blijken dat u vanuit Accra (Ghana) zou landen strookt dan ook helemaal niet 

met uw verklaringen. U hierop gewezen stelde u enkel dat u niet ingelicht was. Daargelaten dergelijke 

verklaringen reeds allerminst overtuigen werd u daarnaast gepolst naar de documenten die u zou 

gebruiken tijdens uw reis, maar bleek u ook hier niet van op de hoogte. Immers beweerde u vanaf India 

niet meer met uw eigen paspoort te hebben gereisd, en u dan ook gevraagd met welk paspoort u dan 

well reisde moest u het antwoord schuldig blijven. U stelde dan wel dat het paspoort uw foto bevatte 

doch kon u hier verder niets noemenswaardigs over vertellen. U had geen idee welke gegevens in het 

paspoort stonden, al voegde u daar wel aan toe dat het paspoort op naam van een “moslimnaam” 

stond. Welke die naam dan weer was, wist u niet (CGVS, p. 9-11). Dergelijke vage verklaringen over uw 

reisweg overtuigen allerminst en sterken het vermoeden dat u op een andere manier, wellicht op een 

ander moment zou hebben gereisd dan u beweert.” 

 

Hieruit blijkt dat het niet uitgesloten is dat verzoeker met zijn eigen originele reisdocumenten reisde, die 

hij echter niet wenste voor te leggen aan de Belgische autoriteiten. 

 

Ook in het arrest nr. 219 723 van de Raad van 12 april 2019 wordt het volgende vermeld: 

 

“Zij het in dit verband bovendien bemerkt dat in de bestreden beslissing verschillende vaststellingen 

worden gedaan – die verzoekende partij op geen enkele manier in concreto weerlegt – die sterk doen 

vermoeden dat verzoekende partij haar paspoort bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties. 

Dat zij niet meer over haar paspoort beschikt, kan dan ook niet zonder meer worden aangenomen.” 

 

3.2.4. Volledigheidshalve wordt ondergeschikt ingegaan op het verder betoog van verzoeker. 

 

Waar verzoeker verwijst naar de Ghanese strafbepalingen voor het gebruik maken van valse 

documenten, blijkt hieruit niet dat personen die geen nationale onderdanen van Ghana zijn en die 

gebruik zouden hebben gemaakt van valse documenten die geen valse Ghanese officiële documenten 

zijn, ook strafbaar zijn onder deze bepalingen. Verzoeker beweert nergens dat hij valse Ghanese 

documenten zou gebruikt hebben. Bovendien blijkt uit de door verzoeker voorgelegde bepaling 

Sectie158 dat een persoon die in Ghana een andere persoon wil bedriegen met valse documenten en 

daarbij een (mogelijk enkel Ghanees) juridisch of officieel document namaakt, zich schuldig maakt aan 

“second degree felony”. Dit kan niet van toepassing zijn op verzoeker. Een persoon in Ghana die gelijk 

welk document namaakt, met bepaalde intenties, maakt zich schuldig aan “misdemeanour”. Uit verdere 

informatie die verzoeker voorlegt (“criminal and other offences (procedure) act – 1960 (act 30) Section – 

296- general Rules for Punishment”), blijkt dat “misdemeanour” gestraft wordt met een gevangenisstraf 

van maximum drie jaar, zodat hij geen risico loopt op een straf van tien jaar zoals hij beweert. Dit nog 

helemaal los van de vraag of deze bepalingen van toepassing zijn op verzoeker. Hij toont immers niet 

aan dat de Ghanese strafwetbepalingen over het gebruik van valse documenten zich uitstrekken tot 

situaties waar de feiten zich afspeelden buiten het Ghanese grondgebied. Verzoeker maakt met zijn 

loutere beweringen dus niet aannemelijk dat deze strafbepalingen daadwerkelijk op hem van toepassing 

zijn, te meer omdat niet blijkt dat hij effectief in het bezit is van valse documenten en omdat de 
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Belgische autoriteiten in de bestreden beslissing hebben vastgesteld dat verzoeker niet in het bezit was 

van de vereiste documenten. Er werd nooit vastgesteld dat verzoeker in het bezit was van valse 

documenten, zodat zijn redenering prima facie niet opgaat. 

 

Waar verzoeker verwijst naar de misdragingen door de politie, meer bepaald tegenover gedetineerden, 

wordt herhaald dat verzoeker vooreerst helemaal niet aannemelijk maakt dat hij in Ghana gedetineerd 

zal worden. Vervolgens stelt de Raad vast dat de stukken die verzoeker in dit verband bijbrengt, met 

name “UN rights expert welcomes steps taken to combat torture in Ghana, but says more remains tot be 

done” van 7 oktober 2015, het rapport van Amnesty International van 2015/16 over Ghana, gepubliceerd 

op 24 februari 2016, het Country Report on Human Rights Practices – Ghana, 2013 en 2018 van het 

United States Department of State, voornamelijk handelen over de situatie in Ghana voor Ghanese 

onderdanen. Het artikel over de “UN rights expert” vermeldt uitdrukkelijk dat het geen UNHCR publicatie 

betreft en schetst de situatie in de Ghanese gevangenissen en het strafrechtelijke systeem. Het rapport 

van Amnesty International handelt over geweld door de politie in het kader van betogingen, over de 

detentieomstandigheden en nog andere nationale Ghanese problemen zoals recht op huisvesting en 

geweld tegen meisjes en vrouwen. De Country Reports van het US Department of State handelt over de 

algemene situatie in Ghana, onder meer over overheids- en politiegeweld, politiegeweld tegenover 

gedetineerden en burgers, de omstandigheden in detentiecentra. De verwerende partij kan worden 

gevolgd waar zij in haar nota over deze stukken stelt dat “Hieruit (…) geenszins (kan) worden afgeleid 

dat personen die worden teruggedreven in toepassing van het Verdrag van Chicago die niet in het bezit 

waren van de nodige binnenkomstdocumenten in België, blootgesteld zullen worden aan behandelingen 

strijdig met artikel 3 EVRM.” Er wordt herhaald dat niet werd vastgesteld dat verzoeker gebruik heeft 

gemaakt van valse documenten. 

 

Inzake de voorgelegde brief van een familielid van een Sri Lankaan die volgens verzoeker in 

gelijkaardige omstandigheden werd teruggedreven naar Ghana, wordt vastgesteld dat deze brief, die 

een vertaling naar het Frans betreft, niet is ondertekend of gedateerd en vermeldt dat de echtgenoot van 

de briefschrijver op 2 april vanuit België werd teruggedreven naar Accra nadat hij in België een 

asielprocedure had doorlopen. De brief vermeldt ook dat de laatste keer dat haar echtgenoot haar heeft 

gecontacteerd, hij haar vertelde dat hij zou veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van achttien 

maanden en dat zij verder geen informatie heeft over haar echtgenoot. In tegenstelling tot wat verzoeker 

beweert in het verzoekschrift, vermeldt deze brief dus niet dat deze persoon gearresteerd en reeds 

effectief veroordeeld is. Los hiervan wordt opgemerkt dat aan deze brief geen bewijswaarde kan worden 

toegekend. Het betreft een loutere bewering van de briefschrijver dat haar echtgenoot zou gezegd 

hebben dat hij in Ghana zou veroordeeld worden. Ter zitting wordt een kopie van het origineel van deze 

brief voorgelegd, maar dit doet geen afbreuk aan het feit dat iemand in een brief kan beweren wat hij wil 

en dat deze beweringen op het eerste gezicht niet gestaafd zijn. Ten overvloede merkt de Raad op dat 

de verwerende partij in de nota meedeelt dat de persoon onder de naam die werd opgegeven in deze 

brief, niet teruggevonden kan worden in de databank van de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

3.2.5.  In het licht van de voorgaande vaststellingen toont verzoeker met zijn uiteenzetting niet aan dat 

hij een ernstige grief heeft in de zin van artikel 3 van het EVRM. Door huidige vordering bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid in te stellen beschikt verzoeker over een effectief rechtsmiddel in de zin van 

artikel 13 van het EVRM. De Raad heeft bij het onderzoek hierboven geoordeeld dat verzoeker de 

schending van artikel 3 van het EVRM niet aannemelijk heeft gemaakt en bijgevolg geen verdedigbare 

grief heeft aangevoerd in de zin van artikel 13 van het EVRM. 

 

3.2.6. Het enig middel is niet ernstig. Dit volstaat om de vordering tot schorsing 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 

onderzocht. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid is 

ontvankelijk. 
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Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien april tweeduizend negentien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. K. CUYKENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. CUYKENS A. DE SMET 

 


