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 nr. 224 774 van 9 augustus 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DRAB 

Ter Kamerenstraat 22/C 

1200 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Poolse nationaliteit te zijn, op 25 februari 2019 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 14 februari 2019 houdende afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 februari 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat B. DRAB verschijnt voor de 

verzoekende partij en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

De heer: O., G., geboren te B. P., op 14.05.1977, onderdaan van Polen (Rep.) wordt het bevel gegeven 

om onmiddellijk het grondgebied van België te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen 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: 

 

Artikel 7, eerste lid, 3°, artikel 44bis en artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: wordt door de 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, L. S., 

attaché, geacht de openbare orde te kunnen schaden, het gedrag van de betrokkene vormt een actuele, 

werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving, hij 

heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak/inklimming/valse sleutels, bendevorming-plegen van 

misdaden andere dan deze waarop doodstraf of dwangarbeid is gesteld-deelname, deelname aan 

bendevorming, als dader of mededader, feit waarvoor hij op 07.02.2018 door dé correctionele rechtbank 

van Brugge werd veroordeeld tot een niet definitieve gevangenisstraf van 18 maanden. 

 

Ingevolge de ernst van de door betrokkene gepleegde feiten concludeert de Administratie dat 

betrokkene momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers evenals voor de 

handhaving van de openbare orde. Met andere woorden, het gedrag van betrokkene betekent een 

reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij. 

 

Artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: gezien voorgaande wordt aan betrokkene geen termijn 

toegekend om het grondgebied van het Rijk te verlaten. 

 

Betrokkene is afgeschreven naar het buitenland op 06.11.2017 

 

Overeenkomstig artikel 39§7 van het KB van 08/10/1981, wordt de vreemdeling die ambtshalve wordt 

geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de verblijfstitel al meer dan drie maanden is verstreken, 

verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel. 

 

Uit het administratief dossier kan niet blijken dat betrokkene in de betwiste periode aanwezig was in het 

Rijk. 

 

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, moet daarom vastgesteld worden dat betrokkene het Rijk 

langer dan de toegestane termijn heeft verlaten. Overeenkomstig artikel 19 § 1 van de wet van 

15/12/1980 wordt het recht op terugkeer verloren door een afwezigheid van meer dan 1 jaar uit het Rijk. 

 

De betrokkene heeft een vrouw en kind in België. Het wordt niet betwist dat hij zich kan beroepen op 

een gezins- en privéleven in de zin van het artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. 

 

Dit stelt hem echter niet vrij van de verplichting in het bezit te zijn van de in artikel 2 van de wet van 15 

december 1980 vereiste binnenkomst- en verblijfsdocumenten. De in artikel 2, eerste lid, 2° van 

voornoemde wet vereiste documenten hebben immers tot doel een controle uit te oefenen betreffende 

de identiteit, de burgerlijke staat en het strafrechtelijk verleden van de vreemdeling die het grondgebied 

wenst te betreden of er wenst te verblijven. Daarenboven verstoort een tijdelijke scheiding van 

betrokkene met zijn partner/gezin, met het oog op het vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter 

voldoening van de wettelijke bepalingen, het gezinsleven niet in die mate dat er sprake kan zijn van een 

schending van het artikel 8 van het voornoemde verdrag. Betrokkene heeft geen nieuwe aanvraag tot 

inschrijving ingediend in de gemeente. 

 

In het administratief dossier van betrokkene zit tevens geen enkele aanwijzing waaruit we kunnen 

besluiten dat betrokkene een vrees heeft in het kader van art 3 van het EVRM.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM , van de artikelen 

7, 44ter, 62 en 74/13 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van 

artikel 39,§7 van het Vreemdelingenbesluit in samenlezing met artikel 19, §1 van de Vreemdelingenwet, 

van het zorgvuldigheids-, het billijkheids-, het redelijkheids- en het motiveringsbeginsel en van de 

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

bestuurshandelingen. 
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Verzoeker vat het middel samen als volgt:  

 

“De bestreden beslissing werd genomen zonder dat op dat moment een onderzoek werd gevoerd naar 

de rechten van de verzoekende partij op bescherming in het licht van artikel 3 en 8 van het EVRM. Er 

wordt in de bestreden beslissing enkel vastgesteld dat de verzoekende partij niet in het bezit in van een 

geldig verblijfsdocument en dat hij een gevaar zou vormen voor de openbare orde.” 

 

Het middel wordt in extenso uiteengezet als volgt: 

 

“Onder middel wordt verstaan : "de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden. (R.v.St. 17 

december 2004, nr. 138.590; R.v.St. 4 mei 2004, nr. 130.972; R.v.St. 01 oktober 2006, nr. 135.618). 

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

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

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 

door hem geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 

tot een beoordeling van de verdedigbare grief. (RVV 12 juli 2014, nr. 126 974); 

 

Artikel 3 van het EVRM : "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijk of 

vernederende behandelingen of bestraffingen.” 

 

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (EHRM 21 januari 2011, M.S.S. t. België en 

Griekenland, § 218)., 

 

Ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hanteert hierin vaste principes; 

 

"Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een verdragsluitende Staat een probleem 

ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat aansprakelijk 

kan stellen, wanneer er ernstige gronden bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

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

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

verplichting in om de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen. (EHRM, 04 december 2008, 

Y. v. Rusland, § 75 en de arresten naar waar er wordt verwezen: EHRM, 11 oktober 2011, nr. 46390/10, 

Auad v. Bulgarije, § 95.) 

 

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

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling bij verwijdering 

naar het land van bestemming, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. Zo 

stelt het EHRM dat het in principe aan de verzoekende partij toekomt om een begin van bewijs te 

leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van 

bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (EHRM 11 

oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, § 99; R.v.St. 20 mei 2005, n° 144.754) Om het bestaan 

van het risico op slechte behandelingen na te gaan, dienen volgens het EHRM de te verwachten 

gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming te worden 

onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die 

eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (EHRM, 04 december 2008, Y. v. Rusland,). 

 

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

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

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

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

v.Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal v. 

Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). 
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Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een 

instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a .v. Verenigd Koninkrijk, § 111; EHRM 20 september 2007, nr. 

45223/05, Sultani v. Frankrijk, par. 67; EHRM 26 april 2005, nr. 5366/99, Müslim v. Turkije, par. 70 en 

EHRM 29 april 1997, nr. 24573/93, H.L.R. v. Frankrijk, par. 41) en dat, wanneer de bronnen waarover 

het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in 

een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y. v. 

Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, nr. 46827/99 en 

6951/99, Mamatkulov en Askarov v. Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim v. Turkije, § 68). 

 

Waar de verzoekende partij beweert dat zij lid is van een groep die systematisch wordt blootgesteld aan 

slechte behandelingen, treedt de bescherming onder artikel 3 van het EVRM in werking wanneer de 

verzoekende partij aannemelijk maakt dat er ernstige redenen zijn om het bestaan van zulke praktijken 

alsook het lidmaatschap in de betrokken groep voor waar aan te nemen (EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (e); EHRM 28 februari 2008, Saadi v. Italië, § 132). In 

dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het bestaan aantoont van 

andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien dat de door artikel 3 

van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in het licht van het 

relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van bestemming wat 

de groep in kwestie betreft (EHRM 4 december 2008, Y. v. Rusland, § 80; EHRM 23 mei 2007, Salah 

Sheekh v. Nederland, § 148). 

 

80; EHRM23 mei 2007, Salah Sheekh v. Nederland, § 148). 

 

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

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

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

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

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

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

Griekenland, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y. v. Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas e.a. v. Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah e.a. Verenigd Koninkrijk, § 107 en EHRM, nr. 46390/10, Auad v. 

Bulgarije, par. 99, punt (f)). De verwerende partij moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van 

de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling 

(EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, §§ 293 en 388)." 

 

Het is zeer waarschijnlijk dat, voor zover verzoeker wordt teruggedreven naar Polen, land waarmee hij 

geen enkele band meer heeft en tevens verschillende problemen heeft gekend, hij daar het voorwerp 

zal uitmaken van een schending van artikel 3 EVRM ; 

 

De verwerende partij moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op 

een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S. t. België en Griekenland, § 293). 

 

A/ Juridisch kader 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten) werd genomen op grond van artikel 7, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet. Dit wetsartikel luidt als volgt: 

 

"Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven.” 
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Gelet op het feit dat hogere rechtsnormen overeenkomstig artikel 7 van de Vreemdelingenwet 

onverminderd gelden, neemt het feit dat de verwerende partij in bepaalde gevallen een gebonden 

bevoegdheid heeft niet weg dat een bevel om het grondgebied te verlaten en een beslissing tot 

verwijdering op basis van artikel 7 van de Vreemdelingenwet in strijd kunnen zijn met deze hogere 

rechtsnormen (RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). 

 

Luidens art. 7 van de Vreemdelingenwet dient de verwerende partij in elk geval de hogere rechtsnormen 

te respecteren bij elke beslissing genomen op basis van art. 7 van de Vreemdelingenwet. 

 

Het is juist bij het beoordelen van een bevel dat artikel 3 EVRM dient te worden beoordeeld. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is een bepaling die erop gericht is te waarborgen dat de 

staatssecretaris en zijn gemachtigde, ook in het kader van een gebonden bevoegdheid, bij het nemen 

van een verwijderingsmaatregel naar behoren rekening houden met welbepaalde omstandigheden en 

fundamentele rechten, zijnde het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt derhalve een individueel onderzoek noodzakelijk: 

 

"Waar de verwerende partij voorhoudt dat het in de eerste plaats toekomt aan diegene die zich wil 

beroepen op de bescherming in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet om aan de hand van concrete 

gegevens aan te tonen dat hij zich daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde 

omstandigheden en dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet niet voorziet dat specifiek gemotiveerd 

moet worden omtrent de in dit artikel bepaalde belangen, stelt de Raad vast dat dit betoog strijdig is met 

deze bepaling. De verwijderinsbeslissing moet immers worden genomen door rekening te houden met 

de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Door bovenvermeld 

betoog legt de verwerende partij evenwel een verplichting - die op de staatssecretaris of zijn 

gemachtigde rust - bij de vreemdeling die zou moeten aantonen dat hij zich bevindt in één van de in dit 

artikel vermelde omstandigheden (cf RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900). Waar in de aanloop 

naar, dan wel het nemen van de bestreden beslissing geen blijk wordt gegeven van een onderzoek naar 

of afweging van de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, in 

casu het hoger belang van verzoekende partijs kind en haar gezinsleven, kan de Raad alleen maar 

vaststellen dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing niet is tegemoet gekomen 

aan de beoordeling die hem toekwam in het licht van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet." (RvV, 17 

december 2014, nr. 135 296). 

 

A fortiori dient aan de bestreden beslissing een grondig individueel onderzoek naar de mogelijke 

schending van artikel 3 EVRM vooraf te gaan. 

 

Uw Raad liet er tot op heden nog nooit enige twijfel over bestaan dat een bevel om het grondgebied te 

verlaten, zoals de bestreden beslissing uitvoerbare verwijderingsbeslissingen uitmaken en er derhalve 

op het ogenblik van het nemen van deze beslissing een grondig individueel onderzoek dient te 

gebeuren naar de mogelijke schending van artikel 3 EVRM 

 

Daarom is het des te opvallender dat verwerende partij in de bestreden beslissing dergelijk onderzoek 

niet coherent heeft uitgevoerd. 

 

In hoofde van verzoekende partij zijn wel degelijk elementen aanwezig die een schending van artikel 3 

EVRM op zijn minst waarschijnlijk maken. 

 

Bij een uitzetting naar Polen is er dus wel degelijk een reële mogelijkheid dat de verzoekende partij er 

zal worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling zoals bedoeld in 

artikel 3 EVRM. 

 

Verweerster beperkt zich tot het stellen dat er in het administratief dossier geen enkele aanwijzing is dat 

men kan besluiten dat er een vrees is in het kader van artikel 3 EVRM. 

 

Verweerster heeft zich hier niet eens over geïnformeerd bij verzoeker. Eveneens laat zij na hier maar 

ook de minste motivering over weer te geven. 
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Uit de bestreden beslissing kan op geen enkele manier afgeleid worden dat ten aanzien van verzoeker 

zelfs maar de minste toetsing van zijn uitwijzing aan artikel 3 EVRM werd uitgevoerd. Dit getuigt dan ook 

van een ontzettend grote onzorgvuldigheid gezien het feit dat verzoeker wel degelijk te kennen geeft 

een vrees te koesteren in geval van terugkeer. 

 

Uit een voldoende grondig gehoor zou zonder meer de waarachtigheid van de verklaringen van 

verzoeker blijken. 

 

Het is de plicht van verwerende partij om in dergelijk gehoor, in het bijzijn van een tolk, te voorzien 

alvorens een verwijderingsbeslissing te nemen. 

 

Uit de motiveringsverplichting die verbonden is aan de correcte toepassing van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet volgt dat de overeenstemming van een bestuurlijke beslissing met hogere 

rechtsnormen dient te worden uiteengezet in de bestreden beslissing. Artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet legt eveneens die verplichting op, specifiek ten aanzien van 

verwijderingsbeslissingen. 

 

De motiveringsverplichting die op verweerster rust overeenkomstig artikel 2 en 3 van de Wet betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van 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). 

 

Het is duidelijk dat verweerster de bestreden beslissing niet heeft gemotiveerd op basis van haar 

verzoenbaarheid met hogere rechtsnormen. De formele motiveringsplicht is bijgevolg geschonden. 

Geen enkel onderzoek naar schending artikel 3 EVRM. 

 

De bestreden beslissing werd genomen zonder dat op dat moment een nauwkeurig onderzoek werd 

gevoerd naar de rechten van verzoekende partijen op bescherming in het licht van de artikel 3 EVRM. 

 

In de bestreden beslissing staat nergens vermeld dat dergelijke onderzoek gebeurd is. 

 

Artikel 3 EVRM werd bij het nemen van de bestreden beslissing geschonden, door gebrek aan een 

grondig onderzoek in dit verband. 

 

Artikelen 3 EVRM betreft een hogere rechtsnorm die tot doel heeft om rechtsonderhorigen te 

beschermen tegen misbruiken in hoofde van de overheden onder wiens autoriteit ze vallen. Vanuit die 

logica kan in geen geval aanvaard worden dat er maar op vertrouwd moet worden dat een onderzoek in 

een later stadium nog wel plaats zal vinden. 

 

Te meer daar de bestreden beslissing uit zichzelf een uitvoerbare titel uitmaakt. 

 

Verzoeker wenst te verwijzen naar het arrest RVV nr. 202 033 van 30 maart 2018 waarbij Uw Raad de 

schorsing van verschillende bevelen het grondgebied te verlaten heeft uitgesproken bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid. 

 

In deze zaak werd in de bestreden beslissingen meermaals door de verwerende partij erkend dat nog 

een grondiger onderzoek naar de artikelen 3 en 8 EVRM diende plaats te vinden. Uw Raad was van 

oordeel dat een gebrek aan grondig onderzoek OP het ogenblik van het nemen van een uitvoerbare 

beslissing, een schending van artikelen 3 en 8 EVRM tot gevolg heeft. 

 

"De Raad stelt vast dat in de bestreden akte tot tweemaal toe letterlijk kan worden gelezen: "Een 

grondiger onderzoek van artikel 3 en 8 EVRM zal plaatsvinden in het gesloten centrum, waarna een 

nieuwe beslissing genomen zal worden". De gemachtigde geeft in de bestreden akte derhalve zelf 

uitdrukkelijk toe dat er nog geen grondig onderzoek heeft plaatsgevonden in het licht van de artikelen 3 

en 8 van het EVRM. 

 

(...) 
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Met de motivering dot een grondiger onderzoek van artikel 3 en 8 van het EVRM zal plaatsvinden op 

een later tijdstip, geeft de verwerende partij zelf aan dat zij zich nog geen definitief standpunt heeft 

gevormd met betrekking tot het door verzoekers' ingeroepen gezinsleven en gezondheidstoestand en 

geeft zij zelf toe dat er nog geen grondig onderzoek heeft plaats gevonden in het licht van artikel 8 van 

het EVRM. Het feit dat de bestreden beslissingen in de voorgaande paragrafen overwegingen bevatten 

met betrekking tot het gezinsleven en de gezondheidstoestand, doen geen afbreuk aan de vaststelling 

dat de verwerende partij telkens besluit dat zij artikelen 3 en 8 van het EVRM nog grondiger dient te 

onderzoeken." 

 

(stuk 3, RvV, nr. 202 033 van 30 maart 2018, in de zaak RvV 218 066/VIII, verzoekende partij zet vet). 

 

Aangezien Uw Raad zelfs niet tolereert dat een 'grondiger' onderzoek nog na het nemen van een 

uitvoerbare verwijderingsbeslissing zou plaatsvinden, is het a fortiori ontoelaatbaar dat in het kader van 

de huidige bestreden beslissing nog geen enkele toetsing van artikel 3 EVRM heeft plaatsgevonden. 

Ook, in casu, kan niet gesteld worden dat er een GRONDIG onderzoek is gebeurd naar een eventuele 

schending van het artikel 3 EVRM. 

 

Minstens werd er geen INDIVIDUEEL GRONDIG onderzoek gevoerd naar een schending van artikel 3 

EVRM. 

 

Verzoekende partij vraagt dan ook dat deze redenering ondubbelzinnig op zijn beslissing zou worden 

toegepast. 

 

Huidige bestreden beslissing is onaanvaardbaar en volstrekt inhumaan. 

 

Dit middel is, gelet op bovenstaande argumentatie, ernstig en gegrond. 

 

B / 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur bij het nemen van een bepaalde beslissing deze 

zorgvuldig moet voorbereiden, nemen en uitvoeren. Dit houdt onder meer in dat het bestuur op 

zorgvuldige wijze feiten moet vergaren;  

 

Een louter routineuze en administratieve afhandeling van zaken wordt door de Raad van State niet 

aanvaard 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige zaken. (RvV arrest nr. 43.735 van 25 mei 2010; RvV arrest nr. 28.599 van 11 juni 

2009); 

 

Het redelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer de bestuurde zich afvraagt hoe het bestuur tot 

een dergelijke keuze is gekomen; 

 

Het is de taak van uw Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de 

administratieve beslissing tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde 

verhouding tussen de motieven en het dispositief ontbreekt (RvSt. nr. 82.301 van 20 september 1999, 

RvV arrest nr. 43.735 van 25 mei 2010) 

 

Het is duidelijk dat verweerster dit onvoldoende heeft onderzocht en als dusdanig tot een meer dan 

onzorgvuldige beslissing is gekomen. 

 

Gelet het vonnis bij verstek en het vonnis bij verzet, gewezen door de Nederlandstalige Rechtbank van 

Eerste Aanleg Brussel, zetelend in strafzaken. 

 

Het laatste vonnis is gewezen per 14.02.2019. Op diezelfde dag wordt verzoeker vrijgelaten maar neemt 

verweerster een beslissing tot bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

In de hypothese dat zij zorgvuldig zou zijn geweest, zou zij het vonnis op verzet ter kennis hebben 

gekregen en aldus kunnen vaststellen dat er een uitstel van de gevangenisstraf werd uitgesproken voor 

het gedeelte dat de voorlopige hechtenis te boven gaat. Daarenboven werd hij diezelfde dag vrijgelaten. 
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Eveneens is in dit vonnis ook duidelijk te lezen dat het Openbaar Ministerie het uitstel van de 

tenuitvoerlegging vorderde. Hieruit blijkt meer dan duidelijk dat er geen gevaar is voor de openbare orde 

in casu. Voor zover dit wel het geval zou zijn, zou het Openbaar Ministerie het uitstel niet hebben 

gevorderd. 

 

Merkwaardig genoeg stelt verweerster in haar beslissing zelf dat het vonnis naar waar zij verwijst, zijnde 

het vonnis van 7 februari 2018, een niet-definitief vonnis is. 

 

Gebaseerd op deze elementen, loopt verzoeker een groot risico in Polen. Verweerster schendt artikel 3 

EVRM bij het uitvoeren van haar beslissing. 

 

Verzoeker wenst alsook te verwijzen naar een recent arrest van de Raad, zoals gekend onder nummer 

RvV 201.546 van 22 maart 2018 waarin de Raad het belang onderstreept van het onderzoeken van een 

eventuele schending van artikel 3 EVRM bij het nemen van haar beslissing; 

 

Verzoeker stelt vast dat deze overweging en onderzoek allerminst is gebeurd. 

 

C / 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de uitoefening van haar wettelijk toezicht bevoegd na te 

gaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of 

zij die correct heeft beoordeeld en zij op grond ervan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen. (RvSt. 

17 januari 2007, nr. 166.860) 

 

De motivering van de bestreden beslissing moet de beslissing onderbouwen. (RvSt. nr 103.789) 

 

Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd; 

 

De artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet stellen dat de administratieve handeling uitdrukkelijk dient 

te worden gemotiveerd en dat in de motivering de feitelijke en de juridische motivering dient te worden 

opgenomen. Bovendien moet die motivering afdoende zijn. 

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkel moment waarom verweerster deze beslissing heeft 

genomen zonder daarbij een eventuele schending van artikel 3 EVRM te onderzoeken; 

 

Zij laat na om hier een motivering over weer te geven; 

 

Tevens laat zij na de bestreden beslissing te motiveren in het kader van artikel 3 EVRM. Het is haar 

taak om een onderzoek te voeren naar een mogelijke mensenrechtenschending bij het nemen van haar 

beslissing; 

 

Dit kan ook minstens van een zorgvuldig bestuur worden verwacht; 

 

In casu, dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing onzorgvuldig is op nog andere punten 

1ste alinea : ... wordt het bevel gegeven om onmiddellijk het grondgebied van België te verlaten. Doch, 

vierde alinea : ... wordt aan betrokkene geen termijn toegekend om het grondgebied van het Rijk te 

verlaten. 

 

Minstens is hier sprake van twijfel over de termijn van uitvoering. Het is vaststaande rechtspraak dat van 

zodra er twijfel ontstaat, dit door de Raad dient te worden beoordeeld in het voordeel van de 

verzoekende partij. 
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Gelet artikel 44ter van de Vreemdelingenwet, dewelke voorschrijft dat wanneer men een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend aan een familielid van een burger van de EU men melding moet 

maken van de termijn waarbinnen het grondgebied moet worden verlaten. 

 

In casu, wordt er vermeld : "geen termijn" 

 

Derhalve is een schending van artikel 44ter van de Vreemdelingenwet aan de orde. 

 

D/ 

 

Verweerster meent eveneens dat verzoeker is geschrapt overeenkomstig artikel 39§7 van het KB van 

08.10.1981 omwille van vermoeden van het verlaten van het land voor een periode van meer dan 1 jaar. 

Bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, meent men dat verzoeker gedurende een periode van meer 

dan 1 jaar afwezig was en hierdoor overeenkomstig artikel 19§1 van de Vreemdelingenwet zijn recht op 

terugkeer heeft verloren. 

 

Dat dit allerminst logisch is te noemen. 

 

De schrapping dateert van 06.11.2017. Waardoor men er dus vanuit gaat dat verzoeker al het land zou 

hebben verlaten op 07.11.2016. 

 

Dit vermoeden is niet correct. 

 

Gelet dat hij op 01 april 2017 op heterdaad werd betrapt door de politiediensten, is een duidelijk bewijs 

dat hij op dat ogenblik nog steeds in het Belgisch Rijk verbleef. 

 

Derhalve wordt een verkeerde toepassing gemaakt van de voormelde wettelijke bepalingen door 

verweerster.” 

 

2.2. Vooreerst moet worden vastgesteld dat verzoeker bij zijn verzoekschrift een aantal stukken voegt 

zonder dat daarbij enige toelichting wordt gegeven. Het komt de Raad niet toe om zelf te gaan 

achterhalen op welke wijze zij al dan niet afbreuk kunnen doen aan de deugdelijkheid van de bestreden 

beslissing, zodat zij alleen al om die reden niet dienstig kunnen worden aangebracht. 

 

2.3. De bestreden beslissing werd genomen op grond van de artikelen 7, eerste lid, 3°, 44bis en 44ter 

van de Vreemdelingenwet, meer bepaald omdat verzoeker wordt geacht de openbare orde te kunnen 

schaden en zijn gedrag een actuele, werkelijk en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een 

fundamenteel belang van de samenleving. 

 

Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing onzorgvuldig werd genomen, nu ze verwijst naar de 

veroordeling door de correctionele rechtbank van Brugge van 7 februari 2018. Hij betoogt dat dit een 

verstekvonnis was en verwijst naar het laatste vonnis na verzet, dat werd gewezen op 14 februari 2019. 

Diezelfde dag werd hij vrijgelaten, zo betoogt hij, maar werd een bevel om het grondgebied te verlaten 

genomen. Als de verwerende partij zorgvuldig zou zijn geweest, zou zij het vonnis op verzet hebben 

gekregen en hebben kunnen vaststellen dat er een uitstel van gevangenisstraf werd uitgesproken voor 

het gedeelte dat de voorlopige hechtenis te boven ging, en dat het openbaar ministerie dit uitstel 

vorderde, waaruit blijkt dat verzoeker geen gevaar is voor de openbare orde. De verwerende partij stelt 

overigens zelf dat het vonnis waarnaar zij verwijst geen definitief vonnis is, zo betoogt verzoeker nog.  

 

Het staat niet vast, en verzoeker toont evenmin aan dat de verwerende partij in het bezit was of kon zijn 

van het vonnis van 14 februari 2019. Dit vonnis werd immers uitgesproken op dezelfde dag als die 

waarop de bestreden beslissing werd genomen. Daarenboven blijkt uit het door verzoeker bijgevoegde 

vonnis dat de diefstallen waarvoor verzoeker werd vervolgd in het strafproces niet werden betwist door 

verzoeker en dat ook de vereniging van mededaders vast staat zodat de tenlasteleggingen zoals die 

ook worden opgesomd in de bestreden beslissing bewezen worden verklaard en verzoeker hiervoor, net 

zoals in het eerste verstekvonnis, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden. 

Verzoeker toont niet aan dat het  gegeven dat er een uitstel is voor wat betreft het gedeelte dat de 

voorlopige hechtenis te boven gaat afbreuk doet aan het oordeel van de verwerende partij waar die stelt 

dat zijn gedrag een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging betekent voor een fundamenteel 

belang van de maatschappij en dat hij dus wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden. Voor het 

overige brengt verzoeker geen concrete argumenten bij waaruit blijkt dat deze kwalificatie niet 
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deugdelijk is zodat hij evenmin aannemelijk maakt dat het bevel niet had mogen worden afgeleverd op 

grond van de bevindingen van de verwerende partij.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM betoogt verzoeker in essentie dat 

nergens wordt vermeld dat een onderzoek naar het risico op een dergelijke schending heeft 

plaatsgevonden, terwijl er bij een terugkeer naar Polen wel degelijk een reële mogelijkheid bestaat dat 

dat hij er zal worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling en de 

verwerende partij hem daarover niet eens heeft gehoord. Het is nochtans de plicht van de verwerende 

partij, zo stelt verzoeker, om hem te horen alvorens een verwijderingsbeslissing te nemen. Uit een 

voldoende grondig gehoor zou zonder meer de waarachtigheid van zijn verklaringen blijken.  

 

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

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen".  

 

Opdat verzoeker een belang zou hebben bij zijn grief, moet hij op voldoende concrete wijze aannemelijk 

maken dat hij bij een terugkeer naar Polen een risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende 

behandeling. Immers, wie zich wenst te beroepen op artikel 3 van het EVRM moet er blijk van geven dat 

er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar zij 

mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een 

behandeling in strijd met deze bepaling. Diegene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt is er toe 

gehouden zijn beweringen te staven met een begin van bewijs. De bescherming verleend via artikel 3 

van het EVRM zal slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Een blote bewering of 

eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op 

artikel 3 van het EVRM; een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat 

evenmin. 

 

Verzoeker stelt op algemene wijze dat hij geen enkele band meer heeft met Polen, maar met deze vage 

en algemene bewering toont hij niet aan dat en hoe een terugkeer hem in een situatie in strijd met de 

voormelde bepaling zou brengen. De niet met concrete objectieve bewijskrachtige elementen 

ondersteunde bewering dat hij in Polen verschillende problemen heeft gekend, volstaat evenmin. De 

Raad kan ter zake alleen maar vaststellen dat verzoeker doorheen zijn verzoekschrift op geen enkele 

wijze concreet uiteenzet om welke redenen hij bij een terugkeer naar Polen het gevreesde risico zou 

lopen. Hij toont dan ook niet aan welk belang hij zou hebben bij zijn grief dat hij voorafgaandelijk niet op 

adequate wijze zou zijn gehoord en dat geen onderzoek zou zijn gevoerd naar het risico op een 

schending van artikel 3 van het EVRM. De bewoordingen in de bestreden beslissing, met name dat er 

geen enkele aanwijzing is waaruit kan worden besloten tot een vrees in het kader van artikel 3 van het 

EVRM, blijven dan ook onverminderd overeind.  

 

Verder blijkt dat de verwerende partij wel degelijk heeft gemotiveerd over de aanwezigheid van 

verzoekers vrouw en kind in België. Verzoeker stelt dan wel in algemene bewoordingen dat artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet een individueel onderzoek noodzakelijk maakt, maar gaat daarop niet verder 

in en toont dus niet aan hoe de verwerende partij op dit vlak in de fout zou zijn gegaan.  

 

Verzoeker stelt ook dat de beslissing twijfel zaait over de termijn van uitvoering van het bevel, omdat er 

enerzijds wordt gesteld dat hij onmiddellijk het grondgebied moet verlaten en anders dat hem geen 

termijn wordt toegekend om het grondgebied te verlaten. Aangezien er sprake is van “geen termijn” is 

een schending van artikel 44ter van de Vreemdelingenwet aan de orde, zo betoogt hij.  

 

Naar luid van artikel 44ter van de Vreemdelingenwet vermeldt het bevel om het grondgebied te verlaten 

de termijn binnen welke de burger van de Unie het grondgebied van het Rijk moet verlaten. Behalve in 

naar behoren aangetoonde dringende gevallen, mag deze termijn niet korter zijn dan een maand te 

rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing.  

 

In de bestreden beslissing wordt gewezen op artikel 44ter van de Vreemdelingenwet en wordt gesteld: 

“gezien voorgaande wordt aan betrokkene geen termijn toegekend om het grondgebied van het Rijk te 

verlaten”. De Raad ziet niet in hoe het bevel om onmiddellijk het grondgebied te verlaten enerzijds, en 

de vermelding dat geen termijn wordt toegekend om dat te doen anderzijds, twijfel zou kunnen zaaien 

over de termijn binnen dewelke verzoeker moet vertrekken. 

 

Waar de beslissing verwijst naar die “voorgaande” wordt onmiskenbaar gedoeld op de veroordeling van 

verzoeker, de ernst van de feiten en het feit dat hij momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust 
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van de burgers en de openbare orde, zodat zijn gedrag een reële, actuele en voldoende ernstige 

bedreiging voor een fundamenteel belang van de maatschappij betekent.  Verzoeker stelt niet, en toont 

dus al helemaal niet aan dat en waarom deze motivering niet adequaat is in het licht van de 

mogelijkheid die artikel 44ter voorziet om een termijn te voorzien, korter dan een maand. Een schending 

van deze bepaling is dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

 

Tot slot betoogt verzoeker dat hij op 1 april 2017 op heterdaad werd betrapt hetgeen bewijst dat hij op 

dat ogenblik nog in België verbleef, terwijl in de bestreden beslissing ervan wordt uitgegaan dat hij het 

land al zou hebben verlaten op 7 november 2016, u de schrapping dateert van een jaar later. 

 

Verzoeker leest het door hem geviseerde motief verkeerd. De verwerende partij stelt vast dat verzoeker 

op 6 november 2017 werd afgeschreven naar het buitenland. Dit gegeven wordt door verzoeker niet 

betwist. Verzoeker leest in het motief dat hij werd afgeschreven omdat hij meer dan een jaar afwezig 

was uit het Rijk, maar dit staat er niet. Overigens blijkt uit een mailbericht van de gemeente Kapelle-op-

den-Bos dat de afschrijving gebeurde op zijn eigen vraag. Wat in de beslissing staat is dat, aangezien 

hij werd afgeschreven hij op grond van artikel 39, §7 van het Vreemdelingenbesluit wordt vermoed het 

land te hebben verlaten, behoudens bewijs van het tegendeel, dat dit bewijs niet werd geleverd en dat 

hij vervolgens na het verstrijken van een jaar (na afschrijving dus) zijn recht op terugkeer heeft verloren. 

Verzoekers verwijzing naar zijn op heterdaad-betrapping op 1 april 2017 is derhalve niet dienstig, nu dit 

alleen zijn aanwezigheid bewijst meer dan een half jaar vooraleer hij werd afgeschreven, hetgeen ter 

zake niet relevant is, gezien het vermoeden van afwezigheid betrekking heeft op de periode vanaf de 

afschrijving.  

   

2.4.Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat verzoeker niet aantoont dat de bestreden beslissing op onwettige, 

onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze tot stand is gekomen. Het enig middel is niet gegrond.  

 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen augustus tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


