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 nr. 230 485 van 18 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI 

Landsroemlaan 40 

1083 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 1 maart 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 19 februari 2019 tot terugdrijving (bijlage 11). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 november 

2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. TRIGAUX, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor de 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de ontvankelijkheid 

 

1.1. In het proces-verbaal van de terechtzitting werd onder meer het volgende opgenomen:  

 

“(...) De verwerende partij geeft op vraag van de voorzitter toelichtingen bij de verblijfshistoriek van de 

verzoekende partij op 28 mei 2019 werd haar verzoek om internationale bescherming geweigerd door 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, op 29 mei 2019 werd zij in vrijheid 

gesteld en op 29 oktober 2019 heeft zij in Frankrijk een verzoek om internationale bescherming 

ingediend, waarna de Belgische overheid zich op 5 november 2019 op vraag van de Franse autoriteiten 

heeft akkoord verklaard met een terugname van de verzoekende partij in het kader van de Dublin III-
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verordening. De verwerende partij wijst er daarbij nog op dat de bestreden beslissing tot terugdrijving 

werd omgezet in een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Door de voorzitter gevraagd of zij, gelet op de uiteengezette feitenhistoriek, nog een belang meent te 

kunnen doen gelden bij het voorliggende beroep, stelt de verzoekende partij zich naar de wijsheid te 

gedragen”. 

 

1.2. De bestreden beslissing strekt ertoe verzoeker terug te drijven, vermits hij niet in het bezit is van 

een geldig reisdocument (“art. 3, eerste lid,1/2°”) en omdat hij niet in het bezit is van een geldig visum of 

een geldige machtiging tot verblijf (“art. 3, eerste lid,1/2°”). De verwerende partij stelde in concreto vast 

dat verzoeker enkel in het bezit is van een scan van de identiteitsbladzijde van een paspoort van Sri 

Lanka met een bepaald nummer. 

 

1.3. De verwerende partij merkt ter terechtzitting terecht op dat de bestreden beslissing werd omgezet in 

een bevel om het grondgebied te verlaten, dit nadat verzoeker op 29 mei 2019 werd  in vrijheid gesteld. 

De grondslag hiervoor is artikel 74/5, § 5, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen waarin kan 

worden gelezen:  

 

“De maatregel van terugdrijving genomen ten opzichte van de vreemdeling bedoeld in § 4, die 

toegelaten wordt het Rijk binnen te komen, wordt van rechtswege gelijkgesteld met een bevel om het 

grondgebied te verlaten in de zin van artikel 7, eerste lid”. 

  

1.4. Uit het gestelde in punt 1.1. blijkt tevens dat verzoeker een verzoek tot internationale bescherming 

heeft ingediend en dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 28 mei 2019 

besloot tot weigering van erkenning van de vluchtelingenstatus en van toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Het blijkt niet dat verzoeker hiertegen een beroep heeft ingediend bij de Raad of 

ondertussen een tweede verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend, minstens toont 

verzoeker dit niet aan.  

 

1.5. Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift dat hij “à titre conservatoire” huidig beroep heeft ingesteld. Hij 

betoogt, “En effet, d'une part, le requérant allègue être exposé à un risque de torture, de traitement 

inhumain ou dégradant, en cas de retour vers son pays d'origine. Bien que ses craintes feront l'objet 

d'un examen par le CGRA, le requérant est actuellement en train d'essayer de faire parvenir des 

documents originaux de son pays d'origine afin, notamment, de pouvoir prouver son identité. En raison 

du risque que ces documents arrivent postérieurement à la clôture de sa demande de protection 

internationale (en cas de clôture négative de celle-ci), et compte tenu de la circonstance que la loi du 15 

novembre 1980 telle que modifiée par la loi du 21 novembre 2017 prévoit désormais des délais 

extrêmement courts pour le traitement d'une seconde demande de protection internationale ainsi que 

l'absence de recours suspensif concernant celle-ci, le requérant souhaite se réserver la possibilité, dans 

un tel cas de figure, d'actionner le présent recours par le biais d'une demande de mesures provisoires 

afin que puissent être pris en considération les éventuels nouveaux éléments qui seraient arrivés en sa 

possession et que soit dès lors examiné, de manière sérieuse et approfondie, l'existence d'un risque de 

traitement contraire à l'article 3 CEDH en cas de rapatriement vers le Sri Lanka. 

 

D'autre part, il existe la possibilité que le requérant soit, en cas de clôture négative de sa demande de 

protection internationale, rapatrié vers un autre pays tiers d'où il proviendrait. Un tel pays n'a pas encore 

été déterminé avec exactitude par la partie adverse ou, en tout cas, le requérant n'a pas encore 

connaissance du pays vers lequel il serait renvoyé. Il souhaite se réserver, dans ces circonstances, la 

possibilité de contester la décision attaquée au regard du risque de mauvais traitements que 

représenterait pour lui un renvoi vers le pays tiers qui sera déterminé par la partie adverse.” 

 

1.6. Vermits de verzoekende partij in haar verzoekschrift zelf aangeeft dat zij huidig beroep slechts ten 

bewarende titel heeft ingediend om een terugdrijving tegen te gaan via voorlopige maatregelen, zij 

ondertussen in vrijheid werd gesteld en de elementen die de grondslag vormen van het beroep ten 

bewarende titel zich niet hebben voorgedaan – met name heeft de verzoekende partij geen tweede 

verzoek tot internationale bescherming ingediend terwijl ze opgesloten was aan de grens dat al zou 

afgehandeld zijn zonder de mogelijkheid van een schorsend beroep, dit voordat ze nieuwe documenten 

ontvangt uit haar thuisland die zouden moeten aantonen dat ze een gegronde vrees heeft voor 

vervolging in Sri Lanka of aldaar in een situatie zou terechtkomen die strijdig is met artikel 3 van het 

EVRM – ziet de Raad niet in welk belang de verzoekende partij heeft bij het beroep en de verzoekende 

partij laat ter terechtzitting na dit belang te actualiseren.   
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Het beroep is dan ook ontvankelijk.   

 

2. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


