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 nr. 222 582 van 12 juni 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X  

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Rootenstraat 21/20 

3600 Genk 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, X, X, X, X X, die verklaren van Bosnische nationaliteit te zijn, op 

6 juni 2019 hebben ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de bevelen om het grondgebied te verlaten met 

grensleiding en vasthouding met uitstel met het oog op verwijdering van 3 juni 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 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 7 juni 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 juni 2019. 

 

Gezien het mondeling uitstel van de behandeling van de zaak naar de terechtzitting van 12 juni 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoekers hebben ettelijke aanvragen om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ingediend die allen op niets uitgedraaid zijn. Ook ingediende asielaanvragen zijn 

gestrand. 

 

Verzoekers werden op 28.05.2019, onder een bijlage 13septies, bevolen om het grondgebied te 

verlaten met grensleiding en vasthouding met uitstel met het oog op verwijdering. 

 

Het betreffen de thans bestreden beslissingen (6). 

 

De eerste bestreden beslissing luidt als volgt:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET GRENSLEIDING EN VASTHOUDING MET 

UITSTEL MET HET OOG OP VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: S.(…) 

voornaam: C.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

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 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 een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 19.04.2019 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:  

X 2° de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. 

Betrokkenes partner B.(…) en betrokkenes kinderen B.(…), E.(…), S.(…) en A.(…) kregen allen ook 

meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten en verblijven illegaal op het grondgebied. In het land 

van herkomst kan het hele gezin samen een nieuwe toekomst opbouwen. Het hele gezin zal België 

moeten verlaten. Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 8 EVRM. 

Het feit dat betrokkenes dochters S.(…), E.(…) en S.(…) S.(…) legaal in België verblijven, geeft hem 

niet automatisch recht op verblijf. Hij toont immers niet aan afhankelijk te zijn van zijn dochters en woont 

niet in bij hen. Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent 

geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt. Betrokkenes dochters kunnen vanuit België contact houden via moderne 

communicatiemiddelen. Een repatriëring naar Bosnië vormt dan ook geen onoverkomelijke hinderpaal 

voor het privéleven van betrokkene. 

Uit het dossier van betrokkene blijkt dat er bij betrokkene sprake is van een mentale achterstand en een 

vorm van autisme. Betrokkene kan echter niet aantonen dat deze medische problemen hem 

belemmeren om terug te keren naar zijn land van herkomst. Bovendien werd de medische 

regularisatieaanvraag van 1.07.2015 en 24.02.2016, waarin de medische problemen van betrokkene 

werden beschreven, geweigerd op 9.08.2016. Een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde 

dat er geen schending van artikel 3 EVRM is bij een terugkeer naar het land van herkomst van 

betrokkene. 

Uit het dossier van betrokkene blijkt dat er bij betrokkene sprake is van een mentale achterstand en een 

vorm van autisme. Betrokkene kan echter niet aantonen dat deze medische problemen hem 

belemmeren om terug te keren naar zijn land van herkomst. Bovendien werd de medische 

regularisatieaanvraag van 1.07.2015 en 24.02.2016, waarin de medische problemen van betrokkene 

werden beschreven, onontvankelijk verklaard op 9.08.2016. Een arts van de Dienst 
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Vreemdelingenzaken oordeelde dat er geen schending van artikel 3 EVRM is bij een terugkeer naar het 

land van herkomst van betrokkene. Uit het administratief dossier en uit het gesprek met een ambtenaar 

van de Dienst Vreemdelingenzaken op 19.04.2019 blijkt dat betrokkenes zoon E.(…) een meervoudige 

handicap heeft en autisme. E.(…) neemt ook medicatie. Betrokkenes zoon B.(…) heeft een auditieve en 

visuele handicap en een angststoornis. Ook de medische regularisatieaanvragen in functie van deze 

medische problemen werden geweigerd en een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat 

er geen schending van artikel 3 EVRM is bij een terugkeer naar het land van herkomst van B.(…) en 

E.(…). Daar zowel betrokkene als zijn echtgenote als B.(…), E.(…), A.(…) en S.(…) allen het 

grondgebied dienen te verlaten, kunnen zij de zorg voor elkaar verder zetten in het land van herkomst. 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen jaren in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland,  EHRM 31 juli 2008  nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

Bovendien had de dienst Ilobel reeds contact met de nodige Bosnische instanties om ervoor te zorgen 

dat het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië de nodige ondersteuning krijgt. Ook wordt er gezocht naar 

gepaste medische ondersteuning van B.(…) en E.(…). Het antwoord van het Bosnische ministerie voor 

Mensenrechten en vluchtelingen BIH luidt als volgt:  

Thank you for your e-mail regarding the family Sadiki. 

My name is D.(…) D.(…) and I work in Ministry for human rights and refugees BiH. Our Ministry is 

responsible for providing assistance to BH citizens who are returning to Bosnia and Herzegovina under 

readmission agreement. 

Housing and food can be provided, we have our Readmission center in Mostar in which they can spend 

30 days. If they do not have housing solution after that time we have other housing options, but not in 

Sarajevo. 

Before we confirm what kind of medical assistance we can provide we need to check which status they 

had before leaving Bosnia and Herzegovina, their last address and where did they live. That is the first 

step in order to determine which institution to contact for assistance. 

When it comes to health care for children it would be useful to know their current health condition but at 

this moment we cannot confirm that they will have institution care for disabled children since it largely 

depends on their medical insurance. 

If you need any other information I am at your disposal. 

Best regards, 

D.(…) D.(…) 

Stručna saradnica/Expert associate 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Ministry for Human Rights and Refugees BiH 

Ook werd door llobel reeds een voorziening in Mostar gecontacteerd in functie van de medische 

problematiek van E.(…) en B.(…). Hun antwoord luidt als volgt:  

I’m glad you contacted us because I think that our Center is the right place for that boy. Our center is for 

children and youth with disabilities and we have different segments. The Center currently has 132 users, 

with different difficulties, ages 2 to 45 through different segments. We hgave a kindergarden, elementary 

school, 5 workshops and rehabilitation workshops for users over 18 years old and a resident 

accomodation where our children live from Monday o Friday who live quite far from the Center and can 

not come to the center and back home on a daily basis. 

Finally, our center us open to all children., and we also have our own transport that daily transports 

children from home to school and back, in the area of the city of Mostar and its surroundings.   

Tevens zal het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië ter plaatse ondersteund en begeleid worden door 

een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze zal het gezin helpen met het zoeken naar een 

gepaste huisvesting.  

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

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

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

Er bestaat een risico op onderduiken:  

X 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 aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Terugleiding naar de grens: 
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Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op19.04.2019 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 toepassen om de volgende redenen: 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

X 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 aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene kwam met zijn gezin reeds in 2011 naar België. Betrokkene diende eenmaal een 

asielaanvraag in en drie maal een medische regularisatieaanvraag. Deze werden allen geweigerd. 

Betrokken keerde in 2014 samen met zijn gezin vrijwillig terug naar Bosnië via IOM. Zij keerden echter 

in 2015 terug naar België.  

Betrokkene diende op 17.06.2015. Deze aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 16.10.2015. 

Betrokkene ontving vervolgens op 5.11.2015 per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13qq van 2.11.2015) geldig 30 dagen. Na een schorsend beroep werd betrokkenes 

asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve beslissing door de RVV op 29.01.2016. 

Betrokkene bevel om het grondgebied te verlaten werd vervolgens verlengd tot 26.02.2016. 

Betrokkenes tweede asielaanvraag, ingediend op, 22.02.2016, werd door het CGVS geweigerd op 

17.03.2016. 

Betrokkene diende vier regularisatieaanvragen in op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980.  

Een eerste medische regularisatieaanvraag, ingediend op 1.07.2015, werd ongegrond verklaard op 

9.08.2016. Deze beslissing werd op 2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een 

bevel om het grondgebied binnen de 30 dagen te verlaten. Betrokkenes tweede medische 

regularisatieaanvraag, ingediend op 9.05.2018, werd onontvankelijk verklaard op 14.06.2018. Deze 

beslissing werd op 6.08.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene samen met een bevel om het 

grondgebied onmiddellijk te verlaten. Betrokkenes verzoek tot schorsing en nietigverklaring van deze 

beslissing werd op 7.02.2019 door de RVV verworpen. Een derde medische regularisatieaanvraag, 

ingediend op 21.08.2018, werd onontvankelijk verklaard op 24.09.2018. Deze beslissing werd op 

2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een bevel om het grondgebied binnen de 30 

dagen te verlaten. Deze beslissing werd op 22.11.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene. 

Betrokkenes vierde medische regularisatieaanvraag, ingediend op 21.02.2019, werd onontvankelijk 

verklaard op 18.03.2019. Deze beslissing werd op 29.04.2019 aangetekend verzonden aan betrokkene 

samen met een bevel om het grondgebied binnen de zeven dagen te verlaten. 

In het kader van artikel 74/9, §3 van de wet van 15.12.1980 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene 

op 19.04.2019 uitgenodigd voor een uitvoerig gesprek met een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de 

mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Betrokkene ondernam echter geen enkele poging 

om gebruik te maken van deze mogelijkheden. 

Betrokkene verklaart dat ze niet kunnen terugkeren omwille van de handicap van zijn zoon E.(…) en 

omdat ze tot de Roma gemeenschap behoren. De handicap van E.(…) zou de voornaamste reden zijn 

om niet terug te keren naar Bosnië.  

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 (land waarnaar hij teruggeleid wordt) 

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 dossier van betrokkene blijkt dat er bij betrokkene sprake is van een mentale achterstand en een 

vorm van autisme. Betrokkene kan echter niet aantonen dat deze medische problemen hem 

belemmeren om terug te keren naar zijn land van herkomst. Bovendien werd de medische 

regularisatieaanvraag van 1.07.2015 en 24.02.2016, waarin de medische problemen van betrokkene 

werden beschreven, geweigerd op 9.08.2016. Een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde 

dat er geen schending van artikel 3 EVRM is bij een terugkeer naar het land van herkomst van 

betrokkene. 

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 
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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. 

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:  

X 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 aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

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

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

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene vanaf 

13.06.2019 ter beschikking moet worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene kan 

worden teruggeleid naar de grens van Bosnië en Herzegovina vanaf 13.06.2019.  

(…)”  

 

De tweede bestreden beslissing luidt als volgt:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET GRENSLEIDING EN VASTHOUDING MET 

UITSTEL MET HET OOG OP VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: S.(…) 

voornaam: B.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

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 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 een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 19.04.2019 en werd rekening gehouden met haar 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:  

X 2° de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. 

Betrokkenes partner S.(…) C.(…) en betrokkenes kinderen B.(…), E.(…), S.(…) en A.(…) kregen allen 

ook meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten en verblijven illegaal op het grondgebied. In het 

land van herkomst kan het hele gezin samen een nieuwe toekomst opbouwen. Het hele gezin zal België 

moeten verlaten. Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 8 EVRM. 

Het feit dat betrokkenes dochters S.(…), E.(…) en S.(…) S.(…) legaal in België verblijven, geeft haar 

niet automatisch recht op verblijf. Zij toont immers niet aan afhankelijk te zijn van haar dochters en 

woont niet in bij hen. Een repatriëring naar haar land van oorsprong staat dan ook niet in 

disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van 

het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. Betrokkenes dochters kunnen vanuit België contact houden via moderne 
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communicatiemiddelen. Een repatriëring naar Bosnië vormt dan ook geen onoverkomelijke hinderpaal 

voor het privéleven van betrokkene. 

Uit het dossier van betrokkene blijkt niet dat er sprake is van een medische problematiek die betrokkene 

zou belemmeren terug te keren naar het land van herkomst.  

Uit het administratief dossier en uit het gesprek met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken 

op 19.04.2019 blijkt dat betrokkenes zoon E.(…) een meervoudige handicap heeft en autisme. E.(…) 

neemt ook medicatie. Betrokkenes zoon B.(…) heeft een auditieve en visuele handicap en een 

angststoornis. Ook de medische regularisatieaanvragen in functie van deze medische problemen 

werden geweigerd en een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat er geen schending 

van artikel 3 EVRM is bij een terugkeer naar het land van herkomst van B.(…) en E.(…). Daar zowel 

betrokkene als haar echtgenoot als B.(…), E.(…), A.(…) en S.(…) allen het grondgebied dienen te 

verlaten, kunnen zij de zorg voor elkaar verder zetten in het land van herkomst. 

Uit de loutere omstandigheid dat zij de afgelopen jaren in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland,  EHRM 31 juli 2008  nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

Bovendien had de dienst Ilobel reeds contact met de nodige Bosnische instanties om ervoor te zorgen 

dat het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië de nodige ondersteuning krijgt. Ook wordt er gezocht naar 

gepaste medische ondersteuning van B.(…) en E.(…). Het antwoord van het Bosnische ministerie voor 

Mensenrechten en vluchtelingen BIH luidt als volgt:  

Thank you for your e-mail regarding the family Sadiki. 

My name is D.(…) D.(…) and I work in Ministry for human rights and refugees BiH. Our Ministry is 

responsible for providing assistance to BH citizens who are returning to Bosnia and Herzegovina under 

readmission agreement. 

Housing and food can be provided, we have our Readmission center in Mostar in which they can spend 

30 days. If they do not have housing solution after that time we have other housing options, but not in 

Sarajevo. 

Before we confirm what kind of medical assistance we can provide we need to check which status they 

had before leaving Bosnia and Herzegovina, their last address and where did they live. That is the first 

step in order to determine which institution to contact for assistance. 

When it comes to health care for children it would be useful to know their current health condition but at 

this moment we cannot confirm that they will have institution care for disabled children since it largely 

depends on their medical insurance. 

If you need any other information I am at your disposal. 

Best regards, 

D.(…) D.(…) 

Stručna saradnica/Expert associate 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Ministry for Human Rights and Refugees BiH 

Ook werd door llobel reeds een voorziening in Mostar gecontacteerd in functie van de medsiche 

problematiek van E.(…) en B.(…). Hun antwoord luidt als volgt:  

I’m glad you contacted us because I think that our Center is the right place for that boy. Our center is for 

children and youth with disabilities and we have different segments. The Center currently has 132 users, 

with different difficulties, ages 2 to 45 through different segments. We hgave a kindergarden, elementary 

school, 5 workshops and rehabilitation workshops for users over 18 years old and a resident 

accomodation where our children live from Monday o Friday who live quite far from the Center and can 

not come to the center and back home on a daily basis. 

Finally, our center us open to all children., and we also have our own transport that daily transports 

children from home to school and back, in the area of the city of Mostar and its surroundings.   

Tevens zal het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië ter plaatse ondersteund en begeleid worden door 

een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze zal het gezin helpen met het zoeken naar een 

gepaste huisvesting.  

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

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

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

Er bestaat een risico op onderduiken:  

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

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

het laatste aan haar aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 



  

 

 

X - Pagina 7 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Terugleiding naar de grens: 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op19.04.2019 en werd rekening gehouden met haar 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:  

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

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

het laatste aan haar aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene kwam met haar gezin reeds in 2011 naar België. Betrokkene diende eenmaal een 

asielaanvraag in en drie maal een medische regularisatieaanvraag. Deze werden allen geweigerd. 

Betrokken keerde in 2014 samen met haar gezin vrijwillig terug naar Bosnië via IOM. Zij keerden echter 

in 2015 terug naar België.  

Betrokkene diende op 17.06.2015. Deze aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 16.10.2015. 

Betrokkene ontving vervolgens op 5.11.2015 per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13qq van 2.11.2015) geldig 30 dagen. Na een schorsend beroep werd betrokkenes 

asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve beslissing door de RVV op 29.01.2016. 

Betrokkene bevel om het grondgebied te verlaten werd vervolgens verlengd tot 26.02.2016. 

Betrokkenes tweede asielaanvraag, ingediend op, 22.02.2016, werd door het CGVS geweigerd op 

17.03.2016. 

Betrokkene diende vier regularisatieaanvragen in op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980. 

Een eerste medische regularisatieaanvraag, ingediend op 1.07.2015, werd ongegrond verklaard op 

9.08.2016. Deze beslissing werd op 2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een 

bevel om het grondgebied binnen de 30 dagen te verlaten. Betrokkenes tweede medische 

regularisatieaanvraag, ingediend op 9.05.2018, werd onontvankelijk verklaard op 14.06.2018. Deze 

beslissing werd op 6.08.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene samen met een bevel om het 

grondgebied onmiddellijk te verlaten. Betrokkenes verzoek tot schorsing en nietigverklaring van deze 

beslissing werd op 7.02.2019 door de RVV verworpen. Een derde medische regularisatieaanvraag, 

ingediend op 21.08.2018, werd onontvankelijk verklaard op 24.09.2018. Deze beslissing werd op 

2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een bevel om het grondgebied binnen de 30 

dagen te verlaten. Deze beslissing werd op 22.11.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene. 

Betrokkenes vierde medische regularisatieaanvraag, ingediend op 21.02.2019, werd onontvankelijk 

verklaard op 18.03.2019. Deze beslissing werd op 29.04.2019 aangetekend verzonden aan betrokkene 

samen met een bevel om het grondgebied binnen de zeven dagen te verlaten. 

In het kader van artikel 74/9, §3 van de wet van 15.12.1980 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene 

op 19.04.2019 uitgenodigd voor een uitvoerig gesprek met een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de 

mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Betrokkene ondernam echter geen enkele poging 

om gebruik te maken van deze mogelijkheden. 

Betrokkene verklaart dat ze niet kunnen terugkeren omwille van de handicap van haar zoon E.(…) en 

omdat ze tot de Roma gemeenschap behoren. De handicap van E.(…) zou de voornaamste reden zijn 

om niet terug te keren naar Bosnië.  

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

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

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in (land waarnaar zij 

teruggeleid wordt) 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 dossier van betrokkene blijkt niet dat er sprake is van een medische problematiek die betrokkene 

zou belemmeren terug te keren naar het land van herkomst.  

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en 

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

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 
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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 haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

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

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

het laatste aan haar aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

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

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

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene vanaf 

13.06.2019 ter beschikking moet worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene kan 

worden teruggeleid naar de grens van Bosnië en Herzegovina vanaf 13.06.2019.  

(…)”  

 

De derde bestreden beslissing luidt als volgt:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET GRENSLEIDING EN VASTHOUDING MET 

UITSTEL MET HET OOG OP VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: S.(…) 

voornaam: S.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

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 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 een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 19.04.2019 en werd rekening gehouden met haar 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:  

X 2° de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. 

Betrokkenes ouders S.(…) C.(…) en B.(…) en betrokkenes broers en zus B.(…), E.(…), S.(…) en A.(…) 

kregen allen ook meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten en verblijven illegaal op het 

grondgebied. In het land van herkomst kan het hele gezin samen een nieuwe toekomst opbouwen. Het 

hele gezin zal België moeten verlaten. Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 8 

EVRM. 

Het feit dat betrokkenes zussen S.(…), E.(…) en S.(…) S.(…) legaal in België verblijven, geeft haar niet 

automatisch recht op verblijf. Zij toont immers niet aan afhankelijk te zijn van haar zussen en woont niet 

in bij hen. Een repatriëring naar haar land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent 

geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt. Betrokkenes zussen kunnen vanuit België contact houden via moderne 
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communicatiemiddelen. Een repatriëring naar Bosnië vormt dan ook geen onoverkomelijke hinderpaal 

voor het privéleven van betrokkene. 

Uit het dossier van betrokkene blijkt niet dat er sprake is van een medische problematiek die betrokkene 

zou belemmeren terug te keren naar het land van herkomst.  

Uit het administratief dossier en uit het gesprek met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken 

op 19.04.2019 blijkt dat betrokkenes broer E.(…) een meervoudige handicap heeft en autisme. E.(…) 

neemt ook medicatie. Betrokkenes broer B.(…) heeft een auditieve en visuele handicap en een 

angststoornis. Ook de medische regularisatieaanvragen in functie van deze medische problemen 

werden geweigerd en een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat er geen schending 

van artikel 3 EVRM is bij een terugkeer naar het land van herkomst van B.(…) en E.(…). Daar zowel 

betrokkene als haar ouders als B.(…), E.(…), A.(…) en S.(…) allen het grondgebied dienen te verlaten, 

kunnen zij de zorg voor elkaar verder zetten in het land van herkomst. 

Uit de loutere omstandigheid dat zij de afgelopen jaren in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

Bovendien had de dienst Ilobel reeds contact met de nodige Bosnische instanties om ervoor te zorgen 

dat het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië de nodige ondersteuning krijgt. Ook wordt er gezocht naar 

gepaste medische ondersteuning van B.(…) en E.(…). Het antwoord van het Bosnische ministerie voor 

Mensenrechten en vluchtelingen BIH luidt als volgt:  

Thank you for your e-mail regarding the family Sadiki. 

My name is D.(…) D.(…) and I work in Ministry for human rights and refugees BiH. Our Ministry is 

responsible for providing assistance to BH citizens who are returning to Bosnia and Herzegovina under 

readmission agreement. 

Housing and food can be provided, we have our Readmission center in Mostar in which they can spend 

30 days. If they do not have housing solution after that time we have other housing options, but not in 

Sarajevo. 

Before we confirm what kind of medical assistance we can provide we need to check which status they 

had before leaving Bosnia and Herzegovina, their last address and where did they live. That is the first 

step in order to determine which institution to contact for assistance. 

When it comes to health care for children it would be useful to know their current health condition but at 

this moment we cannot confirm that they will have institution care for disabled children since it largely 

depends on their medical insurance. 

If you need any other information I am at your disposal. 

Best regards, 

D.(…) D.(…) 

Stručna saradnica/Expert associate 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Ministry for Human Rights and Refugees BiH 

Ook werd door llobel reeds een voorziening in Mostar gecontacteerd in functie van de medsiche 

problematiek van E.(…) en B.(…). Hun antwoord luidt als volgt:  

I’m glad you contacted us because I think that our Center is the right place for that boy. Our center is for 

children and youth with disabilities and we have different segments. The Center currently has 132 users, 

with different difficulties, ages 2 to 45 through different segments. We hgave a kindergarden, elementary 

school, 5 workshops and rehabilitation workshops for users over 18 years old and a resident 

accomodation where our children live from Monday o Friday who live quite far from the Center and can 

not come to the center and back home on a daily basis. 

Finally, our center us open to all children., and we also have our own transport that daily transports 

children from home to school and back, in the area of the city of Mostar and its surroundings.   

Tevens zal het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië ter plaatse ondersteund en begeleid worden door 

een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze zal het gezin helpen met het zoeken naar een 

gepaste huisvesting.  

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

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

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

Er bestaat een risico op onderduiken:  

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

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

het laatste aan haar aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 
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verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Terugleiding naar de grens: 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op19.04.2019 en werd rekening gehouden met haar 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:  

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

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

het laatste aan haar aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene kwam met haar familie reeds in 2011 naar België. Betrokkene diende eenmaal een 

asielaanvraag in en drie maal een medische regularisatieaanvraag. Deze werden allen geweigerd. 

Betrokken keerde in 2014 samen met haar gezin vrijwillig terug naar Bosnië via IOM. Zij keerden echter 

in 2015 terug naar België.  

Betrokkene diende op 17.06.2015. Deze aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 16.10.2015. 

Betrokkene ontving vervolgens op 5.11.2015 per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13qq van 2.11.2015) geldig 30 dagen. Na een schorsend beroep werd betrokkenes 

asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve beslissing door de RVV op 29.01.2016. 

Betrokkene bevel om het grondgebied te verlaten werd vervolgens verlengd tot 26.02.2016. 

Betrokkenes tweede asielaanvraag, ingediend op, 22.02.2016, werd door het CGVS geweigerd op 

17.03.2016. 

Betrokkene diende vier regularisatieaanvragen in op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980. 

Een eerste medische regularisatieaanvraag, ingediend op 1.07.2015, werd ongegrond verklaard op 

9.08.2016. Deze beslissing werd op 2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een 

bevel om het grondgebied binnen de 30 dagen te verlaten. Betrokkenes tweede medische 

regularisatieaanvraag, ingediend op 9.05.2018, werd onontvankelijk verklaard op 14.06.2018. Deze 

beslissing werd op 6.08.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene samen met een bevel om het 

grondgebied onmiddellijk te verlaten. Betrokkenes verzoek tot schorsing en nietigverklaring van deze 

beslissing werd op 7.02.2019 door de RVV verworpen. Een derde medische regularisatieaanvraag, 

ingediend op 21.08.2018, werd onontvankelijk verklaard op 24.09.2018. Deze beslissing werd op 

2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een bevel om het grondgebied binnen de 30 

dagen te verlaten. Deze beslissing werd op 22.11.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene. 

Betrokkenes vierde medische regularisatieaanvraag, ingediend op 21.02.2019, werd onontvankelijk 

verklaard op 18.03.2019. Deze beslissing werd op 29.04.2019 aangetekend verzonden aan betrokkene 

samen met een bevel om het grondgebied binnen de zeven dagen te verlaten. 

In het kader van artikel 74/9, §3 van de wet van 15.12.1980 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene 

op 19.04.2019 uitgenodigd voor een uitvoerig gesprek met een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de 

mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Betrokkene ondernam samen met haar familie 

echter geen enkele poging om gebruik te maken van deze mogelijkheden. 

Betrokkene verklaart dat ze niet kunnen terugkeren omwille van de handicap van haar broer E.(…) en 

omdat ze tot de Roma gemeenschap behoren. De handicap van E.(…) zou de voornaamste reden zijn 

om niet terug te keren naar Bosnië.  

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

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

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in (land waarnaar zij 

teruggeleid wordt) 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 dossier van betrokkene blijkt niet dat er sprake is van een medische problematiek die betrokkene 

zou belemmeren terug te keren naar het land van herkomst.  

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en 

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

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 
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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 haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

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

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

het laatste aan haar aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

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

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

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene vanaf 

13.06.2019 ter beschikking moet worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene kan 

worden teruggeleid naar de grens van Bosnië en Herzegovina vanaf 13.06.2019.  

(…)”  

 

De vierde bestreden beslissing luidt als volgt:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET GRENSLEIDING EN VASTHOUDING MET 

UITSTEL MET HET OOG OP VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: S.(…) 

voornaam: A.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

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 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 betrokkenes ouders en zus gehoord door een ambtenaar van de 

Dienst Vreemdelingenzaken en werd rekening gehouden met haar 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:  

X 2° de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. 

Betrokkenes ouders S.(…) C.(…) en B.(…) en betrokkenes broers en zus B.(…), E.(…) en S.(…) kregen 

allen ook meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten en verblijven illegaal op het grondgebied. In 

het land van herkomst kan het hele gezin samen een nieuwe toekomst opbouwen. Het hele gezin zal 

België moeten verlaten. Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 8 EVRM. 

Het feit dat betrokkenes zussen S.(…), E.(…) en S.(…) S.(…) legaal in België verblijven, geeft haar niet 

automatisch recht op verblijf. Zij toont immers niet aan afhankelijk te zijn van haar zussen en woont niet 

in bij hen. Een repatriëring naar haar land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent 

geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt. Betrokkenes zussen kunnen vanuit België contact houden via moderne 

communicatiemiddelen. Een repatriëring naar Bosnië vormt dan ook geen onoverkomelijke hinderpaal 

voor het privéleven van betrokkene. 
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Uit het dossier van betrokkene blijkt niet dat er sprake is van een medische problematiek die betrokkene 

zou belemmeren terug te keren naar het land van herkomst.  

Uit het administratief dossier en uit het gesprek met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken 

op 19.04.2019 blijkt dat betrokkenes broer E.(…) een meervoudige handicap heeft en autisme. E.(…) 

neemt ook medicatie. Betrokkenes broer B.(…) heeft een auditieve en visuele handicap en een 

angststoornis. Ook de medische regularisatieaanvragen in functie van deze medische problemen 

werden geweigerd en een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat er geen schending 

van artikel 3 EVRM is bij een terugkeer naar het land van herkomst van B.(…) en E.(…). Daar zowel 

betrokkene als haar ouders als B.(…), E.(…) en S.(…) allen het grondgebied dienen te verlaten, kunnen 

zij de zorg voor elkaar verder zetten in het land van herkomst. 

Uit de loutere omstandigheid dat zij de afgelopen jaren in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland, EHRM 31 juli 2008 nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

Bovendien had de dienst Ilobel reeds contact met de nodige Bosnische instanties om ervoor te zorgen 

dat het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië de nodige ondersteuning krijgt. Ook wordt er gezocht naar 

gepaste medische ondersteuning van B.(…) en E.(…). Het antwoord van het Bosnische ministerie voor 

Mensenrechten en vluchtelingen BIH luidt als volgt:  

Thank you for your e-mail regarding the family Sadiki. 

My name is D.(…) D.(…) and I work in Ministry for human rights and refugees BiH. Our Ministry is 

responsible for providing assistance to BH citizens who are returning to Bosnia and Herzegovina under 

readmission agreement. 

Housing and food can be provided, we have our Readmission center in Mostar in which they can spend 

30 days. If they do not have housing solution after that time we have other housing options, but not in 

Sarajevo. 

Before we confirm what kind of medical assistance we can provide we need to check which status they 

had before leaving Bosnia and Herzegovina, their last address and where did they live. That is the first 

step in order to determine which institution to contact for assistance. 

When it comes to health care for children it would be useful to know their current health condition but at 

this moment we cannot confirm that they will have institution care for disabled children since it largely 

depends on their medical insurance. 

If you need any other information I am at your disposal. 

Best regards, 

D.(…) D.(…) 

Stručna saradnica/Expert associate 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Ministry for Human Rights and Refugees BiH 

Ook werd door llobel reeds een voorziening in Mostar gecontacteerd in functie van de medsiche 

problematiek van E.(…) en B.(…). Hun antwoord luidt als volgt:  

I’m glad you contacted us because I think that our Center is the right place for that boy. Our center is for 

children and youth with disabilities and we have different segments. The Center currently has 132 users, 

with different difficulties, ages 2 to 45 through different segments. We hgave a kindergarden, elementary 

school, 5 workshops and rehabilitation workshops for users over 18 years old and a resident 

accomodation where our children live from Monday o Friday who live quite far from the Center and can 

not come to the center and back home on a daily basis. 

Finally, our center us open to all children., and we also have our own transport that daily transports 

children from home to school and back, in the area of the city of Mostar and its surroundings.   

Tevens zal het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië ter plaatse ondersteund en begeleid worden door 

een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze zal het gezin helpen met het zoeken naar een 

gepaste huisvesting.  

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

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

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

Er bestaat een risico op onderduiken:  

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

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

het laatste aan haar aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 
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Terugleiding naar de grens: 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken en werd rekening gehouden met haar 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:  

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

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

het laatste aan haar aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene kwam met haar familie reeds in 2011 naar België. Betrokkene diende eenmaal een 

asielaanvraag in en drie maal een medische regularisatieaanvraag. Deze werden allen geweigerd. 

Betrokken keerde in 2014 samen met haar gezin vrijwillig terug naar Bosnië via IOM. Zij keerden echter 

in 2015 terug naar België.  

Betrokkene diende op 17.06.2015. Deze aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 16.10.2015. 

Betrokkene ontving vervolgens op 5.11.2015 per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13qq van 2.11.2015) geldig 30 dagen. Na een schorsend beroep werd betrokkenes 

asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve beslissing door de RVV op 29.01.2016. 

Betrokkene bevel om het grondgebied te verlaten werd vervolgens verlengd tot 26.02.2016. 

Betrokkenes tweede asielaanvraag, ingediend op, 22.02.2016, werd door het CGVS geweigerd op 

17.03.2016. 

Betrokkene diende vier regularisatieaanvragen in op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980. 

Een eerste medische regularisatieaanvraag, ingediend op 1.07.2015, werd ongegrond verklaard op 

9.08.2016. Deze beslissing werd op 2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een 

bevel om het grondgebied binnen de 30 dagen te verlaten. Betrokkenes tweede medische 

regularisatieaanvraag, ingediend op 9.05.2018, werd onontvankelijk verklaard op 14.06.2018. Deze 

beslissing werd op 6.08.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene samen met een bevel om het 

grondgebied onmiddellijk te verlaten. Betrokkenes verzoek tot schorsing en nietigverklaring van deze 

beslissing werd op 7.02.2019 door de RVV verworpen. Een derde medische regularisatieaanvraag, 

ingediend op 21.08.2018, werd onontvankelijk verklaard op 24.09.2018. Deze beslissing werd op 

2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een bevel om het grondgebied binnen de 30 

dagen te verlaten. Deze beslissing werd op 22.11.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene. 

Betrokkenes vierde medische regularisatieaanvraag, ingediend op 21.02.2019, werd onontvankelijk 

verklaard op 18.03.2019. Deze beslissing werd op 29.04.2019 aangetekend verzonden aan betrokkene 

samen met een bevel om het grondgebied binnen de zeven dagen te verlaten. 

In het kader van artikel 74/9, §3 van de wet van 15.12.1980 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene 

op 19.04.2019 uitgenodigd voor een uitvoerig gesprek met een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de 

mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Betrokkenes ouders en zus kwamen naar dit 

gesprek. Betrokkene en haar familie ondernamen echter geen enkele poging om gebruik te maken van 

deze mogelijkheden. 

Betrokkenes ouders verklaren dat ze niet kunnen terugkeren omwille van de handicap van E.(…) en 

omdat ze tot de Roma gemeenschap behoren. De handicap van E.(…) zou de voornaamste reden zijn 

om niet terug te keren naar Bosnië.  

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

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

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in (land waarnaar zij 

teruggeleid wordt) 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 dossier van betrokkene blijkt niet dat er sprake is van een medische problematiek die betrokkene 

zou belemmeren terug te keren naar het land van herkomst.  

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en 

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

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

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 
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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 haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

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

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

het laatste aan haar aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

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

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

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene vanaf 

13.06.2019 ter beschikking moet worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene kan 

worden teruggeleid naar de grens van Bosnië en Herzegovina vanaf 13.06.2019.  

(…)”  

 

De vijfde bestreden beslissing luidt als volgt:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET GRENSLEIDING EN VASTHOUDING MET 

UITSTEL MET HET OOG OP VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: S.(…) 

voornaam: E.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

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 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 werden betrokkenes ouders en zus gehoord door een ambtenaar van 

de Dienst Vreemdelingenzaken en werd rekening gehouden met deze 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:  

X 2° de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. 

Betrokkenes ouders S.(…) C.(…) en B.(…) en betrokkene zussen en broer B.(…), S.(…) en A.(…) 

kregen allen ook meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten en verblijven illegaal op het 

grondgebied. In het land van herkomst kan het hele gezin samen een nieuwe toekomst opbouwen. Het 

hele gezin zal België moeten verlaten. Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 8 

EVRM. 

Het feit dat betrokkenes zussen S.(…), E.(…) en S.(…) S.(…) legaal in België verblijven, geeft hem niet 

automatisch recht op verblijf. Hij toont immers niet aan afhankelijk te zijn van zijn dochters en woont niet 

in bij hen. Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent 

geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt. Betrokkenes zussen kunnen vanuit België contact houden via moderne 

communicatiemiddelen. Een repatriëring naar Bosnië vormt dan ook geen onoverkomelijke hinderpaal 

voor het privéleven van betrokkene. 
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Uit het administratief dossier en uit het gesprek met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken 

op 19.04.2019 blijkt dat betrokkene een meervoudige handicap heeft en autisme. Hij is hulpbehoevend 

en neemt ook medicatie. Betrokkenes broer B.(…) heeft een auditieve en visuele handicap en een 

angststoornis. De medische regularisatieaanvragen in functie van deze medische problemen werden 

geweigerd en een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat er geen schending van artikel 

3 EVRM is bij een terugkeer naar het land van herkomst van betrokkene en zijn broer B.(…). Daar zowel 

betrokkene als zijn ouders als B.(…), A.(…) en S.(…) allen het grondgebied dienen te verlaten, kunnen 

zij de zorg voor elkaar verder zetten in het land van herkomst. 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen jaren in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland,  EHRM 31 juli 2008  nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

Bovendien had de dienst Ilobel reeds contact met de nodige Bosnische instanties om ervoor te zorgen 

dat het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië de nodige ondersteuning krijgt. Ook wordt er gezocht naar 

gepaste medische ondersteuning van B.(…) en E.(…). Het antwoord van het Bosnische ministerie voor 

Mensenrechten en vluchtelingen BIH luidt als volgt:  

Thank you for your e-mail regarding the family Sadiki. 

My name is D.(…) D.(…) and I work in Ministry for human rights and refugees BiH. Our Ministry is 

responsible for providing assistance to BH citizens who are returning to Bosnia and Herzegovina under 

readmission agreement. 

Housing and food can be provided, we have our Readmission center in Mostar in which they can spend 

30 days. If they do not have housing solution after that time we have other housing options, but not in 

Sarajevo. 

Before we confirm what kind of medical assistance we can provide we need to check which status they 

had before leaving Bosnia and Herzegovina, their last address and where did they live. That is the first 

step in order to determine which institution to contact for assistance. 

When it comes to health care for children it would be useful to know their current health condition but at 

this moment we cannot confirm that they will have institution care for disabled children since it largely 

depends on their medical insurance. 

If you need any other information I am at your disposal. 

Best regards, 

D.(…) D.(…) 

Stručna saradnica/Expert associate 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Ministry for Human Rights and Refugees BiH 

Ook werd door llobel reeds een voorziening in Mostar gecontacteerd in functie van de medische 

problematiek van E.(…) en B.(…). Hun antwoord luidt als volgt:  

I’m glad you contacted us because I think that our Center is the right place for that boy. Our center is for 

children and youth with disabilities and we have different segments. The Center currently has 132 users, 

with different difficulties, ages 2 to 45 through different segments. We hgave a kindergarden, elementary 

school, 5 workshops and rehabilitation workshops for users over 18 years old and a resident 

accomodation where our children live from Monday o Friday who live quite far from the Center and can 

not come to the center and back home on a daily basis. 

Finally, our center us open to all children., and we also have our own transport that daily transports 

children from home to school and back, in the area of the city of Mostar and its surroundings.   

Tevens zal het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië ter plaatse ondersteund en begeleid worden door 

een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze zal het gezin helpen met het zoeken naar een 

gepaste huisvesting.  

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

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

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

Er bestaat een risico op onderduiken:  

X 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 aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Terugleiding naar de grens: 
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Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkenes ouders en zus gehoord door een ambtenaar van de 

Dienst Vreemdelingenzaken en werd rekening gehouden met deze 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:  

X 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 aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene kwam met zijn gezin reeds in 2011 naar België. Betrokkene diende eenmaal een 

asielaanvraag in en drie maal een medische regularisatieaanvraag. Deze werden allen geweigerd. 

Betrokken keerde in 2014 samen met zijn gezin vrijwillig terug naar Bosnië via IOM. Zij keerden echter 

in 2015 terug naar België.  

Betrokkene diende op 17.06.2015. Deze aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 16.10.2015. 

Betrokkene ontving vervolgens op 5.11.2015 per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13qq van 2.11.2015) geldig 30 dagen. Na een schorsend beroep werd betrokkenes 

asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve beslissing door de RVV op 29.01.2016. 

Betrokkene bevel om het grondgebied te verlaten werd vervolgens verlengd tot 26.02.2016. 

Betrokkenes tweede asielaanvraag, ingediend op, 22.02.2016, werd door het CGVS geweigerd op 

17.03.2016. 

Betrokkene diende vier regularisatieaanvragen in op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980.  

Een eerste medische regularisatieaanvraag, ingediend op 1.07.2015, werd ongegrond verklaard op 

9.08.2016. Deze beslissing werd op 2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een 

bevel om het grondgebied binnen de 30 dagen te verlaten. Betrokkenes tweede medische 

regularisatieaanvraag, ingediend op 9.05.2018, werd onontvankelijk verklaard op 14.06.2018. Deze 

beslissing werd op 6.08.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene samen met een bevel om het 

grondgebied onmiddellijk te verlaten. Betrokkenes verzoek tot schorsing en nietigverklaring van deze 

beslissing werd op 7.02.2019 door de RVV verworpen. Een derde medische regularisatieaanvraag, 

ingediend op 21.08.2018, werd onontvankelijk verklaard op 24.09.2018. Deze beslissing werd op 

2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een bevel om het grondgebied binnen de 30 

dagen te verlaten. Deze beslissing werd op 22.11.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene. 

Betrokkenes vierde medische regularisatieaanvraag, ingediend op 21.02.2019, werd onontvankelijk 

verklaard op 18.03.2019. Deze beslissing werd op 29.04.2019 aangetekend verzonden aan betrokkene 

samen met een bevel om het grondgebied binnen de zeven dagen te verlaten. 

In het kader van artikel 74/9, §3 van de wet van 15.12.1980 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene 

op 19.04.2019 uitgenodigd voor een uitvoerig gesprek met een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de 

mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Betrokkenes ouders en zus kwamen naar het 

gesprek. Betrokkenes familie ondernam echter geen enkele poging om gebruik te maken van deze 

mogelijkheden.  

Betrokkenes ouders en zus verklaren dat ze niet kunnen terugkeren omwille van de handicap van 

betrokkene en omdat ze tot de Roma gemeenschap behoren. De handicap van betrokkene zou de 

voornaamste reden zijn om niet terug te keren naar Bosnië.  

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 (land waarnaar hij teruggeleid wordt) 

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 administratief dossier en uit het gesprek met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken 

op 19.04.2019 blijkt dat betrokkene een meervoudige handicap heeft en autisme. Hij is hulpbehoevend 

en neemt ook medicatie. Betrokkenes broer B.(…) heeft een auditieve en visuele handicap en een 

angststoornis. De medische regularisatieaanvragen in functie van deze medische problemen werden 

geweigerd en een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat er geen schending van artikel 

3 EVRM is bij een terugkeer naar het land van herkomst van betrokkene.  

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 



  

 

 

X - Pagina 17 

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. 

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:  

X 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 aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

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

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

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene vanaf 

13.06.2019 ter beschikking moet worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene kan 

worden teruggeleid naar de grens van Bosnië en Herzegovina vanaf 13.06.2019.  

(…)”  

 

De zesde bestreden beslissing luidt als volgt:  

 

“(…) 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET GRENSLEIDING EN VASTHOUDING MET 

UITSTEL MET HET OOG OP VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: S.(…) 

voornaam: B.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Bosnië en Herzegovina 

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 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 werden betrokkenes ouders en zus gehoord door een ambtenaar van 

de Dienst Vreemdelingenzaken en werd rekening gehouden met deze 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:  

X 2° de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. 

Betrokkenes ouders S.(…) C.(…) en B.(…) en betrokkene zussen en broer E.(…), S.(…) en A.(…) 

kregen allen ook meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten en verblijven illegaal op het 

grondgebied. In het land van herkomst kan het hele gezin samen een nieuwe toekomst opbouwen. Het 

hele gezin zal België moeten verlaten. Deze beslissing betekent dan ook geen schending van artikel 8 

EVRM. 

Het feit dat betrokkenes zussen S.(…), E.(…) en S.(…) S.(…) legaal in België verblijven, geeft hem niet 

automatisch recht op verblijf. Hij toont immers niet aan afhankelijk te zijn van zijn dochters en woont niet 

in bij hen. Een repatriëring naar zijn land van oorsprong staat dan ook niet in disproportionaliteit ten 

aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 van het EVRM en betekent 

geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich 
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meebrengt. Betrokkenes zussen kunnen vanuit België contact houden via moderne 

communicatiemiddelen. Een repatriëring naar Bosnië vormt dan ook geen onoverkomelijke hinderpaal 

voor het privéleven van betrokkene. 

Uit het administratief dossier en uit het gesprek met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken 

op 19.04.2019 blijkt dat betrokkene auditieve en visuele handicap en een angststoornis heeft. 

Betrokkenes broer E.(…) heeft een meervoudige handicap heeft en autisme, neemt medicatie en is 

hulpbehoevend. De medische regularisatieaanvragen in functie van deze medische problemen werden 

geweigerd en een arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat er geen schending van artikel 

3 EVRM is bij een terugkeer naar het land van herkomst van betrokkene en zijn broer E.(…). Daar zowel 

betrokkene als zijn ouders als E.(…),  A.(…) en S.(…) allen het grondgebied dienen te verlaten, kunnen 

zij de zorg voor elkaar verder zetten in het land van herkomst. 

Uit de loutere omstandigheid dat hij de afgelopen jaren in precair en illegaal verblijf een privéleven heeft 

opgebouwd in België, geeft geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming 

tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM. (zie in deze zin EHRM 5 september 2000, nr. 

44328/98, Solomon v. Nederland,  EHRM 31 juli 2008  nr. 265/07, Darren Omoregie v, Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland en EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi v. Verenigd Koninkrijk, par. 77).  

Bovendien had de dienst Ilobel reeds contact met de nodige Bosnische instanties om ervoor te zorgen 

dat het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië de nodige ondersteuning krijgt. Ook wordt er gezocht naar 

gepaste medische ondersteuning van B.(…) en E.(…). Het antwoord van het Bosnische ministerie voor 

Mensenrechten en vluchtelingen BIH luidt als volgt:  

Thank you for your e-mail regarding the family Sadiki. 

My name is D.(…) D.(…) and I work in Ministry for human rights and refugees BiH. Our Ministry is 

responsible for providing assistance to BH citizens who are returning to Bosnia and Herzegovina under 

readmission agreement. 

Housing and food can be provided, we have our Readmission center in Mostar in which they can spend 

30 days. If they do not have housing solution after that time we have other housing options, but not in 

Sarajevo. 

Before we confirm what kind of medical assistance we can provide we need to check which status they 

had before leaving Bosnia and Herzegovina, their last address and where did they live. That is the first 

step in order to determine which institution to contact for assistance. 

When it comes to health care for children it would be useful to know their current health condition but at 

this moment we cannot confirm that they will have institution care for disabled children since it largely 

depends on their medical insurance. 

If you need any other information I am at your disposal. 

Best regards, 

D.(…) D.(…) 

Stručna saradnica/Expert associate 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Ministry for Human Rights and Refugees BiH 

Ook werd door llobel reeds een voorziening in Mostar gecontacteerd in functie van de medische 

problematiek van E.(…) en B.(…). Hun antwoord luidt als volgt:  

I’m glad you contacted us because I think that our Center is the right place for that boy. Our center is for 

children and youth with disabilities and we have different segments. The Center currently has 132 users, 

with different difficulties, ages 2 to 45 through different segments. We hgave a kindergarden, elementary 

school, 5 workshops and rehabilitation workshops for users over 18 years old and a resident 

accomodation where our children live from Monday o Friday who live quite far from the Center and can 

not come to the center and back home on a daily basis. 

Finally, our center us open to all children., and we also have our own transport that daily transports 

children from home to school and back, in the area of the city of Mostar and its surroundings.   

Tevens zal het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië ter plaatse ondersteund en begeleid worden door 

een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze zal het gezin helpen met het zoeken naar een 

gepaste huisvesting.  

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

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

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

Er bestaat een risico op onderduiken:  

X 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 aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 
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verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Terugleiding naar de grens: 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkenes ouders en zus gehoord door een ambtenaar van de 

Dienst Vreemdelingenzaken en werd rekening gehouden met deze 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:  

X 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 aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene kwam met zijn gezin reeds in 2011 naar België. Betrokkene diende eenmaal een 

asielaanvraag in en drie maal een medische regularisatieaanvraag. Deze werden allen geweigerd. 

Betrokken keerde in 2014 samen met zijn gezin vrijwillig terug naar Bosnië via IOM. Zij keerden echter 

in 2015 terug naar België.  

Betrokkene diende op 17.06.2015. Deze aanvraag werd geweigerd door het CGVS op 16.10.2015. 

Betrokkene ontving vervolgens op 5.11.2015 per aangetekend schrijven een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13qq van 2.11.2015) geldig 30 dagen. Na een schorsend beroep werd betrokkenes 

asielaanvraag definitief afgesloten met een negatieve beslissing door de RVV op 29.01.2016. 

Betrokkene bevel om het grondgebied te verlaten werd vervolgens verlengd tot 26.02.2016. 

Betrokkenes tweede asielaanvraag, ingediend op, 22.02.2016, werd door het CGVS geweigerd op 

17.03.2016. 

Betrokkene diende vier regularisatieaanvragen in op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980.  

Een eerste medische regularisatieaanvraag, ingediend op 1.07.2015, werd ongegrond verklaard op 

9.08.2016. Deze beslissing werd op 2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een 

bevel om het grondgebied binnen de 30 dagen te verlaten. Betrokkenes tweede medische 

regularisatieaanvraag, ingediend op 9.05.2018, werd onontvankelijk verklaard op 14.06.2018. Deze 

beslissing werd op 6.08.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene samen met een bevel om het 

grondgebied onmiddellijk te verlaten. Betrokkenes verzoek tot schorsing en nietigverklaring van deze 

beslissing werd op 7.02.2019 door de RVV verworpen. Een derde medische regularisatieaanvraag, 

ingediend op 21.08.2018, werd onontvankelijk verklaard op 24.09.2018. Deze beslissing werd op 

2.09.2016 aan betrokkene ter kennis gegeven samen met een bevel om het grondgebied binnen de 30 

dagen te verlaten. Deze beslissing werd op 22.11.2018 aangetekend verzonden aan betrokkene. 

Betrokkenes vierde medische regularisatieaanvraag, ingediend op 21.02.2019, werd onontvankelijk 

verklaard op 18.03.2019. Deze beslissing werd op 29.04.2019 aangetekend verzonden aan betrokkene 

samen met een bevel om het grondgebied binnen de zeven dagen te verlaten. 

In het kader van artikel 74/9, §3 van de wet van 15.12.1980 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene 

op 19.04.2019 uitgenodigd voor een uitvoerig gesprek met een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en over de 

mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Betrokkenes ouders en zus kwamen naar het 

gesprek. Betrokkenes familie ondernam echter geen enkele poging om gebruik te maken van deze 

mogelijkheden.  

Betrokkenes ouders en zus verklaren dat ze niet kunnen terugkeren omwille van de handicap van 

betrokkene en omdat ze tot de Roma gemeenschap behoren. De handicap van betrokkene zou de 

voornaamste reden zijn om niet terug te keren naar Bosnië.  

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 (land waarnaar hij teruggeleid wordt) 

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 administratief dossier en uit het gesprek met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken 

op 19.04.2019 blijkt dat betrokkene auditieve en visuele handicap en een angststoornis heeft. De 

medische regularisatieaanvragen in functie van deze medische problemen werden geweigerd en een 

arts van de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat er geen schending van artikel 3 EVRM is bij een 

terugkeer naar het land van herkomst van betrokkene. 
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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. 

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:  

X 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 aangetekend verzonden werd op 29.04.2019. Deze vorige beslissingen tot 

verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan 

deze nieuwe beslissing. 

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

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

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene vanaf 

13.06.2019 ter beschikking moet worden gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Betrokkene kan 

worden teruggeleid naar de grens van Bosnië en Herzegovina vanaf 13.06.2019.  

(…)”  

 

Er werd hen diezelfde dag, onder een bijlage 13sexies, een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd. 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. 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 (hierna: het PR RvV) bepaalt dat indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  

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

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.  

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

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

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

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 terugdrijvings-

maatregel, 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”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevinden de verzoekende partijen zich in een situatie waarbij zij zich vanaf 13.06.2019 ter 

beschikking moet stellen van de Dienst Vreemdelingenzaken om te worden teruggeleid naar de grens 

van Bosnië en Herzegovina vanaf 13.06.2019. Ter terechtzitting van 7 juni 2019 verklaart de raadsman 
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van de verzoekende partijen dat dit inhoudt dat zij zich op 13 juni 2019 moeten aanbieden bij een FITT-

woning zodat de terugleiding kan plaatsvinden.  

 

Verzoekers worden dus weldra vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 

74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet of ter beschikking gesteld van de regering. In dit geval wordt het 

uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. 

 

Er zijn geen elementen die dit wettelijk vermoeden onderuit halen. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering wordt ook niet betwist door de verwerende partij. Het staat dan ook vast. Aan de eerste 

cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

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 en a fortiori de schorsing ervan. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (hierna: EVRM), is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, § § 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie-karakter ervan. Dit prima facie-onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

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 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 EVRM. 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. In een eerste en enig middel voeren verzoekers aan, “Schending van artikel 3 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens, iuncto schending van artikel 2, 3 van de Wet Uitdrukkelijke 

Motivering van Bestuurshandelingen en schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

rechtzekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel”.   

 

Verzoekers betogen als volgt: 
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“Verzoekers wensen hierbij te verwijzen naar artikel 3 EVRM. 

 

Verzoekers verblijven in België sedert 2015.  

 

Het gezin Sadiki telt vader en moeder, drie kinderen uit thuis, twee oudere dochters nog thuis een 

tweeling, dan twee gehandicapte zonen. 

Vader is minderbegaafd, heeft nooit gewerkt, lijdt chronisch aan speen. 

Moeder is uitgeput en hyperventileert. 

Er zijn dan twee zwaar gehandicapte zonen, de oudste doofstom, de jongste zwaar autistisch en 

incontinent. 

Het gezin kan amper standhouden 

 

De heer SADIKI Bislim heeft een auditieve en visuele handicap en een angststoornis. De heer SADIKI 

Emra heeft een meervoudige handicap en autisme, neemt medicatie en is hulpbehoevend.  

 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt in de bestreden beslissing dat de Dienst Illobel reeds contact had 

met de nodige Bosnische instanties om ervoor te zorgen dat het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië de 

nodige ondersteuning krijgt. Ook wordt er gezocht naar gepaste medische ondersteuning van Bislim en 

Emra. 

 

Het Bosnisch ministerie voor Mensenrechten en vluchtelingen BIH stelt evenwel als volgt: 

'Housing and food can be provided, we have our Readmission center in Mostar in which they can spend 

30 days. If they do not have housing solution after that time we have housing options, but not in 

Sarajevo. Before we confirm what kind of medical assistance we can provide we need to check which 

status they had before leaving Bosnia and Herzegovina, their last adress and where did they live. That is 

the first step in order to determine which institution to contact for assistance. 

When it comes to health care for children it would be useful to know their current healtch condition but at 

this moment we cannot confirm they will have institution care for disables children since it largely 

depends on their medical insurance.' 

 

Uit het dossier blijkt evenwel dat het gezin voorheen verbleef in Sarajevo.  

 

Het Centrum, waar verzoekers twee gehandicapte kinderen zich kunnen wenden, is evenwel enkel 

toegankelijk voor personen die woonachtig zijn in Mostar. 

 

Het Bosnisch ministerie voor Mensenrechten en Vluchtelingen benadrukt uitdrukkelijk dat het gezin niet 

terecht kan in Sarajevo. 

 

Alsook heeft Illobel reeds een voorziening in Mostar gecontacteerd in functie van de medische 

problematiek van Emra en Bislim. 

 

Het dient evenwel benadrukt te worden dat de voorziening enkel hulp kan bieden aan personen die in 

Mostar verblijven, en niet in Sarajevo, wat meer dan 100 km verder verwijderd is. 

 

De voorziening in Mostar kan dan ook geen hulp bieden aan de verzoekers. 

 

Eveneens wensen verzoekers te verwijzen naar het Special Report of the Status of Roma in Bosnia-

Herzegovina: 

 

Regarding the right of minorities to work, CERD expressed its concern about the low representation of 

ethnic minorities, in particular Roma, in the labour market (Article 5(e)(i)), and recommended that the 

State Party improve the employment of ethnic minorities, including in particular Roma, in the public and 

private labour sectors, by implementing strategies that include offering training to qualify such persons 

for jobs in the labour market, providing incentives to employers for hiring such persons, and establish an 

independent State-level mechanism to address discrimination in hiring and promotion practices in the 

public and private employment/labour sectors. In relation to the right of minorities to housing, CERD 

expressed its concern that many people of different ethnic origin, especially Roma, are unable to return 

to their pre-war homes because of the lack of legal title to their property or because of the authorities’ 

failure to evict or punish temporary occupants who often vandalize or loot the homes before 

relinquishing possession of them. The Committee is also concerned about reports that many informal 
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settlements, where Roma lived prior to the war, have been destroyed, and that Roma continue to be 

evicted from their informal settlements, without adequate alternative accommodation being provided and 

frequently unable to rent private accommodation because of racial discrimination and/or poverty (Art. 5 

(e) (iii)). Referring to General Recommendation No. 2716, CERD urged the State Party to facilitate the 

return of all people of different ethnic origin, especially Roma, to their pre -armed conflict homes, to 

ensure their ability to occupy and reside in informal Roma settlements legally and safely, and where 

necessary, to provide adequate alternative housing or compensation for displaced Roma, including to 

pre -armed conflict tenants who have been evicted from their settlements or whose homes have been 

destroyed. 

Regarding the right of minorities to education, the Committees underlined that only a small number of 

Roma children attend primary and secondary schools, the main reason being that Roma families do not 

have the means to finance clothing, transport to school and textbooks for their children. The State Party 

was urged to effectively implement the recommendations contained in the Action Plan on the 

Educational Needs of Roma and Other National Minorities (2004), and to combat discrimination against 

Roma children and children belonging to other ethnic minority groups by teachers, school authorities, 

classmates and their families. It was also recommended that the State promote equal access by Roma 

children to primary, secondary and tertiary education, e.g. through the grant of scholarships and the 

reimbursement of schoolbook and travel expenses, and to closely monitor school attendance by Roma 

children. In the new cycle of BiH Reports’ consideration that started in 2010, the Committees in their 

concluding observations and recommendations noted that the effective enjoyment of the rights was not 

ensured to the citizens of Roma minority in BiH and due to that many requests mentioned in the 

recommendations from 2005 and 2006 were repeated. 

 

(vrije vertaling: 

Wat het recht van minderheden op werk betreft, heeft de CERD haar bezorgdheid geuit over de geringe 

vertegenwoordiging van etnische minderheden, met name Roma, op de arbeidsmarkt (artikel 5, onder 

e), punt i)), en aanbevolen dat de staat die partij is bij de overeenkomst de werkgelegenheid voor 

etnische minderheden, met inbegrip van met name de Roma, in de publieke en particuliere 

arbeidssector verbetert door strategieën ten uitvoer te leggen die onder meer voorzien in het aanbieden 

van opleiding om dergelijke personen in aanmerking te laten komen voor een baan, het bieden van 

stimulansen voor werkgevers om dergelijke personen aan te werven, en het opzetten van een 

onafhankelijk mechanisme op staatsniveau om de discriminatie bij de indienstneming van en de 

bevorderingspraktijken in de openbare en particuliere werkgelegenheid/arbeidssector aan te pakken. 

Wat het recht van minderheden op huisvesting betreft, heeft CERD haar bezorgdheid geuit over het feit 

dat veel mensen van verschillende etnische afkomst, met name Roma, niet naar hun vooroorlogse 

huizen kunnen terugkeren omdat zij geen wettelijke aanspraak kunnen maken op hun eigendom of 

omdat de autoriteiten er niet in slagen tijdelijke bewoners, die vaak de huizen vernielen of plunderen 

alvorens ze in hun bezit te geven, uit te zetten of te straffen. Het Comité maakt zich ook zorgen over 

berichten dat veel informele nederzettingen, waar Roma vóór de oorlog woonden, zijn verwoest en dat 

Roma nog steeds uit hun informele nederzettingen worden verdreven, zonder dat er adequate 

alternatieve huisvesting wordt geboden en vaak niet in staat zijn om particuliere woningen te huren 

vanwege rassendiscriminatie en/of armoede (art. 5, lid 1, onder e), iii)). Onder verwijzing naar de 

Algemene Aanbeveling nr. 2716 drong CERD er bij de staat die partij is op aan om de terugkeer van alle 

mensen van verschillende etnische afkomst, met name de Roma, naar hun voorgewapende 

conflictwoningen te vergemakkelijken, om ervoor te zorgen dat zij legaal en veilig kunnen wonen en 

verblijven in informele Roma-vestigingen, en om waar nodig te zorgen voor adequate alternatieve 

huisvesting of compensatie voor ontheemde Roma, met inbegrip van de reeds vóór de oorlog 

bewapende huurders die uit hun nederzettingen zijn gezet of van wie de huizen zijn verwoest. 

Wat het recht van minderheden op onderwijs betreft, onderstreepten de comités dat slechts een klein 

aantal Roma-kinderen naar lagere en middelbare scholen gaat, met als belangrijkste reden dat Roma-

gezinnen niet over de middelen beschikken om kleding, vervoer naar school en schoolboeken voor hun 

kinderen te financieren. De staat die partij is, werd aangespoord om de aanbevelingen van het actieplan 

inzake de onderwijsbehoeften van de Roma en andere nationale minderheden (2004) daadwerkelijk ten 

uitvoer te leggen en discriminatie van Romakinderen en kinderen van andere etnische minderheden 

door leraren, schoolautoriteiten, klasgenoten en hun gezinnen te bestrijden. Ook werd aanbevolen dat 

de staat de gelijke toegang van Roma-kinderen tot basis-, middelbaar en tertiair onderwijs bevordert, 

bijvoorbeeld door de toekenning van beurzen en de vergoeding van schoolboeken en reiskosten, en 

door nauwlettend toe te zien op het schoolbezoek van Roma-kinderen. In de nieuwe cyclus van de 

verslagen van Bosnië en Herzegovina die in 2010 van start ging, merkten de comités in hun 

slotopmerkingen en aanbevelingen op dat de burgers van de Roma-minderheid in Bosnië en 
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Herzegovina niet verzekerd waren van hun rechten en dat veel van de in de aanbevelingen van 2005 en 

2006 genoemde verzoeken werden herhaald.) 

 

De deskundige bij de Arbeidsrechtbank heeft dan ook terecht als volgt geoordeeld:  

"Het is evident dat, als het gezin en dan zeker Bislim en Emra in zulk kader zou terechtkomen, hun 

gezondheidstoestand in brede zin op ernstige en onomkeerbare wijze nog verder zou verslechteren." 

De deskundige is van oordeel dat een terugkeer naar Bosnië-Herzegovina voor hen een ernstig risico 

kan inhouden waarbij hun gezondheidstoestand op ernstige en onomkeerbare wijze kan verslechteren." 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is”. 

 

2.3.2.2. De Raad leest in het verzoekschrift geen uitleg aangaande de wijze waarop het 

rechtzekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel geschonden werden door de bestreden 

beslissingen. Deze middelonderdelen zijn derhalve onontvankelijk. 

 

2.3.2.3.De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd 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 haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De bestreden beslissingen bevatten uitgebreide juridische 

en feitelijke overwegingen. De Raad stelt vast dat de verzoekende partijen de motieven die aan de 

grondslag liggen van de bestreden beslissingen kennen nu zij deze  op inhoudelijk vlak bekritiseren. 

Hieruit kan afgeleid worden dat voldaan is aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve 

vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (cfr. RvS, nr. 

222.809 van 12 maart 2013). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij 

het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken.  

 

2.3.2.4. Verzoekers geven vooreerst een feitelijke uiteenzetting omtrent hun medische aandoeningen. 

Zij benadrukken Roma en afkomstig te zijn uit Sarajevo terwijl de verwerende partij in samenwerking 

met de Bosnische autoriteiten ondersteuning voor het gezin en in het bijzonder medische opvang voor 

de twee gehandicapte zonen van het gezin voorzien in Mostar. Verzoekers wijzen er in het bijzonder op 

dat het centrum waar de 2 gehandicapte zonen terecht kunnen, enkel toegankelijk is voor personen 

woonachtig in Mostar. Evenwel verbleven ze voorheen in Sarajevo zo benadrukken verzoekers, dat 100 

km verwijderd is van Sarajevo. Zij wijzen erop dat het Bosnisch ministerie voor Mensenrechten en 

Vluchtelingen uitdrukkelijk benadrukt dat het gezin niet terecht kan in Sarajevo. Zij verwijzen verder naar 

het “Special Report of the Status of Roma in Bosnia-Herzegovina” van de CERD dat ze voegen bij hun 

verzoekschrift en waarin bezorgdheid geuit wordt over de situatie van Roma in Bosnië-Herzegovina. 

Verzoekers verwijzen ten slotte nog naar het verslag van de deskundige bij de Arbeidsrechtbank van 25 

augustus die hierin stelde: 

 

“Het is evident dat, als het gezin en dan zeker Bislim en Emra in zulk kader zou terechtkomen, hun 

gezondheidstoestand in brede zin op ernstige en onomkeerbare wijze zou verslechteren.” 

 

2.3.2.5. Uit de lijvige administratieve dossiers blijkt dat verzoekers samen een viertal aanvragen om 

verblijfsmachtiging hebben ingediend op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet die ettelijke 

keren onontvankelijk en één keer ongegrond verklaard werden. De beroepen die tegen voormelde 

beslissingen werden ingediend, werden allen verworpen door de Raad. Er wordt naar verwezen in de 

bestreden beslissingen. Verzoekers kunnen bezwaarlijk de gedane medische appreciatie van de 
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aangehaalde gezondheidstoestand van S.B en S.E., waarbij telkens een ambtenaar-geneesheer of een 

arts-adviseur aan te pas kwam, onderuit halen door te wijzen op de conclusie in het bovenvermeld 

verslag van 25 augustus 2017 van een deskundige bij de Arbeidsrechtbank. In het lijvige administratief 

dossier zit het advies van de arts-adviseur van 6 augustus 2016 waarop de beslissing van 9 augustus 

2016 steunt die de aanvraag om verblijfsmachtiging om medische redenen voor S.E. ongegrond 

verklaarde. De arts-adviseur gaf, nadat hij het standaard medisch getuigschrift van Dr. M.O  van 14 

januari 2016 aanhaalde waarin deze stelde « Suivi : nécessité une prise en charge en milieu protégé ; 

absence complète d’autonomie ». » het volgende advies, « D’après les informations médicales fournies, 

il apparaît que les pathologies du requérant n’entraînent ni risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant car le traitement et la prise en charge 

médicale sont disponibles et accessibles en Bosnie-Herzégovine. D’u point de vue médicale, il n’ya 

donc pas de contra-indication à un retour au pays d’origine » ». Hij specifieert in dit advies, « Une prise 

en charge en milieu psychiatyrique par un Psychiatre ou en Psychologie tant en hospitalisation qu’n 

ambulatoire est disponible en Bosnie-Herzégovine. De même, des médecins spécialisés en Neurologie 

sont disponibles en Bosnie-Herzégovine”. In dit verband kan dus geen schending van artikel 3 van het 

EVRM weerhouden worden.    

 

2.3.2.6. Voor wat betreft het door verzoekers aangehaalde “Special Report of the Status of Roma in 

Bosnia-Herzegovina” van de CERD, dient de Raad op te werpen dat dit (herhaalde) aanbevelingen 

bevat voor de autoriteiten van Bosnië-Herzegovina voor de verbetering van de sociaal-economische 

positie van minderheden waaronder de Roma. Tevens nodigt het deze autoriteiten uit tot het nemen van 

maatregelen zodat Roma kunnen terugkeren naar hun huizen die ze voor de oorlog bewoonden of dat 

ze begunstigde kunnen zijn van alternatieve huisvesting of compensatiemaatregelen. Het zet de 

autoriteiten ook aan tot het treffen van maatregelen zodat kinderen van Roma meer participeren aan het 

onderwijs. De Raad ziet niet in wat de relevantie is van dit rapport voor onderhavige vordering dat 

middenin het verzoekschrift is geplakt en verzoekers zetten het ook niet in concreto uiteen. De Raad 

wijst er voor de volledigheid nog op dat de bestreden beslissingen meerderjarigen betreffen, dat de 

asielprocedures die verzoekers hebben ingesteld evenmin tot resultaat geleid hebben en de bij de Raad 

ingestelde beroepen in dit verband ook werden afgewezen. Hiernaar wordt ook verwezen in de 

bestreden beslissingen. In dit verband kan evenmin een schending van artikel 3 van het EVRM 

weerhouden worden.    

 

2.3.2.7. Wat overblijft als discussiepunt zijn de in alle bestreden beslissingen opgenomen volgende 

passages: 

 

“Bovendien had de dienst Ilobel reeds contact met de nodige Bosnische instanties om ervoor te zorgen 

dat het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië de nodige ondersteuning krijgt. Ook wordt er gezocht naar 

gepaste medische ondersteuning van Bislim en Emra. Het antwoord van het Bosnische ministerie voor 

Mensenrechten en vluchtelingen BIH luidt als volgt:  

 

Thank you for your e-mail regarding the family Sadiki. 

 

My name is Dijana Delalic and I work in Ministry for human rights and refugees BiH. Our Ministry is 

responsible for providing assistance to BH citizens who are returning to Bosnia and Herzegovina under 

readmission agreement. 

 

Housing and food can be provided, we have our Readmission center in Mostar in which they can spend 

30 days.  If they do not have housing solution after that time we have other housing options, but not in 

Sarajevo. 

Before we confirm what kind of medical assistance we can provide we need to check which status they 

had before leaving Bosnia and Herzegovina, their last address and where did they live. That is the first 

step in order to determine which institution to contact for assistance. 

 

When it comes to health care for children it would be useful to know their current health condition but at 

this moment we cannot confirm that they will have institution care for disabled children since it largely 

depends on their medical insurance. 

 

If you need any other information I am at your disposal. 

 

Best regards, 
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Dijana Delalić 

Stručna saradnica/Expert associate 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH / Ministry for Human Rights and Refugees BiH” 

 

 Ook werd door llobel reeds een voorziening in Mostar gecontacteerd in functie van de medische 

problematiek van E.(…) en B.(…). Hun antwoord luidt als volgt:  

 

I’m glad you contacted us because I think that our Center is the right place for that boy. Our center is for 

children and youth with disabilities and we have different segments. The Center currently has 132 users, 

with different difficulties, ages 2 to 45 through different segments. We hgave a kindergarden, elementary 

school, 5 workshops and rehabilitation workshops for users over 18 years old and a resident 

accomodation where our children live from Monday o Friday who live quite far from the Center and can 

not come to the center and back home on a daily basis. 

Finally, our center us open to all children., and we also have our own transport that daily transports 

children from home to school and back, in the area of the city of Mostar and its surroundings. 

Tevens zal het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië ter plaatse ondersteund en begeleid worden door 

een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze zal het gezin helpen met het zoeken naar een 

gepaste huisvesting”.      

 

2.3.2.8. Hieruit blijkt dat de verwerende partij het van belang acht dat het gezin bij terugkeer naar 

Bosnië-Herzegovina de nodige ondersteuning krijgt van de autoriteiten en dat er tevens gepaste 

medische ondersteuning is voor S.B. en S.E. Hieruit blijkt tevens dat de Bosnische autoriteiten 

huisvesting en voeding voorzien in een Readmissiecentrum in Mostar voor 30 dagen en dat er nadien 

andere huisvesting mogelijk is, maar niet in Sarajevo. De Bosnische autoriteiten vragen verder een 

uitgebreid medisch verslag van betrokkenen. Voorts blijkt dat er een centrum is in Mostar dat geschikt is 

voor de opvang van S.B. en S.E. en hun medische problematiek. De verwerende partij stelt bijkomend 

dat er een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken het gezin zal begeleiden en helpen bij het 

zoeken naar gepaste huisvesting. De Raad kan hieruit niet anders dan afleiden dat de verwerende partij 

het gelet op de medische toestand van S.B en S.E. van belang achtte dat er concrete opvang op 

voorhand is voorzien voor hen. Deze opvangkwestie die verband houdt met een medische problematiek 

kan niet anders dan uitstaans hebben met artikel 3 van het EVRM.  

 

2.3.2.9. Verzoekers brengen hiertegen in dat de verwerende partij er geen rekening mee houdt dat het 

centrum waar de twee gehandicapte zonen, S.B en S.E. terecht kunnen, enkel toegankelijk is voor 

personen woonachtig in Mostar en dat ze in Sarajevo verbleven hebben. Zij wijzen erop dat het 

Bosnisch ministerie voor Mensenrechten en Vluchtelingen uitdrukkelijk benadrukt dat het gezin niet 

terecht kan in Sarajevo. Ze voegen bij hun verzoekschrift medische getuigschriften van februari en 

maart 2019 waarin kan gelezen worden dat S.B. en S.E levenslange opvang en plaatsing behoeven in 

een gespecialiseerd centrum.   

 

2.3.2.10. In haar nota verwijst de verwerende partij naar emailverkeer tussen haar en de Bosnische 

instanties dat ze bij de nota voegt. Uit dit emailverkeer dat een periode beslaat van 5 juni 2019 tot 7 juni 

2019 blijkt dat de verwerende partij een uitgebreid verslag stuurt over de medische situatie van 

verzoekers. De Bosnische autoriteiten geven aan dat het raadzamer is om een vlucht naar Sarajevo te 

voorzien in plaats van naar Mostar. Ze wijzen erop dat Mostar zich bevindt op twee uur rijden van 

Sarajevo, dat verzoekers vroeger in Sarajevo verbleven hebben en dat er een instelling is in Sarajevo 

die hen kan bijstaan(“ which can provide them assistance”). 

 

2.3.2.11. Op de zitting van 7 juni 2019 werd aan de verwerende partij gevraagd om tegen de zitting van 

12 juni 2016 uit te klaren of dit alles inhoudt dat er in Sarajevo ook specifieke opvang voorzien is voor 

S.B. en S.E. en hun medische problematiek zoals in Mostar. Ter terechtzitting van 12 juni 2019 legt de 

verwerende partij mailverkeer neer van 11 juni 2019 tussen twee ambtenaren van de Dienst 

Vreemdelingenzaken waarin het volgende gesteld wordt:  

 

“ (...) 

Van de volgende zaken hebben we voorlopig bevestiging: 

- Huisvesting en eten voor ten minste 30 dagen. Als de familie daarna nog een eigen voorzieningen 

heeft kunnen treffen, wordt dit verder georganiseerd door de Bosnische overheid. 

De medische gegevens van de familie zijn doorgegeven, om op die manier gepaste opvang voor de 

jongens te organiseren. De Bosnische overheid is hier volop mee bezig. Meer details kan ik daarover nu 

niet geven. 
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o Merk op dat de familie ook in het verleden gebruik heeft kunnen maken van die ondersteuning. In het 

dossier zit er een verslag van Arber waaruit duidelijk blijkt dat de familie gekend is in 1 van de scholen. 

- Een immigratieambtenaar zal meegaan naar Sarajevo om te zorgen dat alle beloftes van de Bosnische 

overheid ook worden nagekomen. 

- In Mostar hebben we zelf een centrum gevonden waar Emra en Bislim gratis naartoe zouden kunnen. 

Dit staat los van eventuele voorzieningen getroffen door de overheid. Aangezien de overheid zelf 

aangeeft de zaken beter te kunnen regelen in Sarajevo, en de familie ook van daar afkomstig is,wordt 

voorlopig ingezet op Sarajevo”. 

 

2.3.2.12. De Raad is het eens met de raadsman van de verzoekende partijen dat hiermee niet duidelijk 

gemaakt wordt of S.B. en S.E zullen kunnen genieten van aangepaste opvang voor hun medische 

problematiek in Sarajevo. Uit dit mailverkeer blijkt duidelijk dat alles “voorlopig ingezet” wordt op 

Sarajevo. Echter wordt het aan de hand van een lezing van de mail van 11 juni 2019 duidelijk dat er nog 

niets concreets voorzien is voor de opvang van S.B. en S.E. gezien de mail zelf stelt, “De Bosnische 

overheid is hier volop mee bezig.” 

 

2.3.2.13. De verwerende partij beaamt ter terechtzitting dan ondanks de vaststelling dat er nog niets 

concreets is uitgewerkt voor de opvang van S.B. en S.E., zij blijft vasthouden aan de terugkeer van 

verzoekers op een vlucht van 13 juni 2019 naar Sarejevo. 

 

2.3.2.14. Er kan niet van de Raad verwacht worden dat ze in het kader van een aangekaarte grief artikel 

3 van het EVRM meestapt in een scenario van de verwerende partij voor de terugkeer van verzoekers 

waarin nog een belangrijk luik ontbreekt, met name concrete opvang voor S.B. en S.E in Sarajevo, dit 

gelet op hun aandoeningen. De verwerende partij heeft de kans gekregen om één en ander te 

verduidelijken qua opvang in Sarajevo voor S.B. en S.E. en heeft de twijfel hierover niet kunnen 

wegnemen.  

 

2.3.2.15. Deze beoordeling dringt zich des te meer op gezien de in punt 2.3.2.7. geciteerde passages 

van de bestreden beslissingen. Hieruit blijkt dat de verwerende partij- gelet op de in de bestreden 

beslissingen gedane vaststelling dat S.E lijdt aan een meervoudige handicap en autisme, 

hulpbehoevend is en medicatie neemt en zijn broer S.B. een auditieve en visuele handicap heeft en een 

angsstoornis-het van belang achtte dat er minstens een concrete opvang voorzien is in functie van de 

medische problematiek van S.B. en S.E., ondanks het gegeven dat er een ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken het gezin bij hun terugkeer naar Bosnië begeleidt en ter plaatse ondersteunt. Het 

volstaat thans dan ook niet om enkel naar de begeleiding van een immigratieambtenaar te verwijzen die 

“zal meegaan naar Sarajevo om te zorgen dat alle beloftes van de Bosnische overheid ook worden 

nagekomen” om de aangekaarte grief 3 van het EVRM weg te wuiven. 

 

2.3.2.16. De nota van de verwerende partij kan aan dit alles geen afbreuk doen. Hierin zijn uitweidingen 

te vinden over de formele motiveringsplicht en over de medische problematiek die beslecht werd in 

beslisingen 9 ter. Echter de kwestie van abrupte verandering van het spoor van opvang in Mostar naar 

opvang in Sarajevo letterlijk daags voordat het gezin wordt overgedragen aan Bosnië-Herzegovina vindt 

volledig zijn beslag in het besproken e-mailverkeer waarvan de nota slechts deels naar verwijst en niet 

meer doet dan er de aandacht op vestigen.          

 

2.3.2.17. De Raad benadrukt nogmaals dat indien hij bij het onderzoek van de grief 3 van het EVRM op 

het eerste gezicht vaststelt dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of 

dat er minstens twijfels zijn over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het 

aangevoerde middel als ernstig beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase 

van het kort geding een middel niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het 

proces toch gegrond blijkt te zijn, is groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde 

geval. In het eerste geval kan het moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het 

tweede geval zal ten hoogste voor een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden 

geschorst zijn. 

 

2.3.2.18. De Raad dient derhalve te concluderen dat de aangevoerde schending van artikel 3 van het 

EVRM juncto de zorgvuldigheidsplicht in de aangegeven mate gegrond en derhalve ernstig is.       

        

2.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 
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Een verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel 

dat zij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent 

de aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partijen, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kunnen verkrijgen.  

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.4.2.1. Verzoekers verwijzen onder het kopje “2. Ernstig en moeilijk te herstellen nadeel” van hun 

verzoekschrift naar artikel 3 van het EVRM en herhalen hun betoog ter ondersteuning van het enig 

middel.   

 

2.4.2.2. Verzoekers kunnen gelet op de bespreking van hun grief betreffende artikel 3 van het EVRM 

worden gevolgd in hun betoog dat de onmiddellijke uitvoering van de bestreden beslissingen hen een 

moeilijk te herstellen en ernstig nadeel dreigt te berokkenen. Het andersluidend oordeel van de 

verwerende partij in haar nota kan hieraan geen afbreuk doen. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 

 

2.5. Aangezien werd voldaan aan de cumulatieve schorsingsvoorwaarden, wordt de bestreden 

beslissing geschorst. 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de zes bevelen om het 

grondgebied te verlaten met grensleiding en vasthouding met uitstel met het oog op verwijdering van 3 

juni 2019 wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf juni tweeduizend negentien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. S. LANSSENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 



  

 

 

X - Pagina 29 

 

 

 

 

 

S. LANSSENS M. EKKA 

 

 


