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 nr. 231 830 van 27 januari 2020 

in de zaak X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI 

Landsroemlaan 40 

1083 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bengaalse nationaliteit te zijn, op 28 mei 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 18 mei 2019 tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 december 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Bengaalse nationaliteit te zijn. 

  

Verzoeker maakte op 17 mei 2019 het voorwerp uit van een administratief verslag 

vreemdelingencontrole. Hij werd op de luchthaven van Zaventem aangehouden als aankomende 

passagier vanuit Athene. Op dat ogenblik was hij in het bezit van een paspoort van Bangladesh en een 

valse verblijfstitel van Griekenland.  
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De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Asiel en Migratie nam op 

18 mei 2019 een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Tegen deze beslissing diende verzoeker een beroep in 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), dat gekend is onder het algemeen 

rolnummer RvV 233 781. 

  

Tevens op 18 mei 2019 nam de gemachtigde van de bevoegde minister een beslissing tot het opleggen 

van een inreisverbod (bijlage 13sexies).  

 

Dit is de bestreden beslissing, die op 18 mei 2019 aan verzoeker werd betekend, met de volgende 

motieven: 

 

“(…) 

Aan de Heer : 

Naam : A. 

voornaam : S. 

geboortedatum : 12.07.1987 

geboorteplaats : S. 

nationaliteit : Bangladesh 

 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, 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.  

 

De beslissing tot verwijdering van 18/05/2019 gaat gepaard met dit inreisverbod 

 

REDEN VAN DE BESLISSING:  

 

Betrokkene werd gehoord door de politie van LPA – Brussel Nationaal op 18/05/2019 en in deze 

beslissing werd rekening gehouden met zijn verklaringen.  

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat:  

x 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of;  

 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.  

Betrokkene beweert sinds 17/05/2019 in België te verblijven.  

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren.  

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. valsheid in geschriften en gebruik 

ervan. Aankomende passagier uit Athene welke gebruik maakt van een vervalst paspoort van 

Bangladesh en een valse verblijfssticker van Griekenland  

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden.  

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert.  

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor valsheid in geschriften en gebruik ervan. (PV nummer 

HV.21.RB.004073/2019 van de politie LPA Zaventem.)  

Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd.  

 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar:  
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Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, als medische 

problemen heeft hij te kennen last te hebben van bloed bij stoelgang.  

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

de bepalingen van artikel 74/13.  

Gezien het bedrieglijk karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van: 

 

“SCHENDING VAN ARTIKEL 74/11 VAN DE VREEMDELINGENWET 

 ARTIKEL 11 TERUGKEERRICHTLIJN 2008/115/EG 

 SCHENDING VAN DE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR, MEER BEPAALD: 

ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL, HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL EN HET MATERIËLE 

MOTIVERINGSBEGINSEL 

 SCHENDING VAN ARTIKEL 62, EERSTE LID VAN DE VREEMDELINGENWET EN VAN 

ARTIKELEN 2, 3 EN 4 VAN DE WET VAN 19/07/1991 BETREFFENDE DE UITDRUKKELIJKE 

MOTIVERING VAN BESTUURSHANDELINGEN (FORMELE MOTIVERINGSPLICHT).” 

 

In eerste instantie betoogt verzoeker louter theoretisch het volgende: 

 

“PRINCIPES 

 

Het artikel 74/11 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

"§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen : 

1 ° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

[2 De maximale termijn van driejaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht 

indien : 

1° de onderdaan van een derde landfraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt, 

teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden; 

2° de onderdaan van een derde land een huwelijk, een partnerschap of een adoptie uitsluitend heeft 

aangegaan om toegelaten te worden tot verblijf of om zijn recht op verblijf in het Rijk te behouden.]2 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. 

§ 2. De minister of zijn gemachtigde onthoudt zich er van een inreisverbod op te leggen wanneer hij het 

verblijf van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 61/3, § 3, of 61/4, § 2 beëindigt, 

onverminderd § 1, tweede lid, 2°, op voorwaarde dat hij geen [3 bedreiging]3 vormt voor de openbare 

orde of nationale veiligheid. 

De minister of zijn gemachtigde kan zich onthouden van het opleggen van een inreisverbod in 

individuele gevallen, omwille van humanitaire redenen. 

§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4." 

 

Hieruit kan in eerste instantie afgeleid worden dat het desbetreffende inreisverbod een accessorium is 

aan het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Uit bovenstaande artikel kan tevens blijken dat de Dienst Vreemdelingenzaken gebruik gemaakt van 

haar discretionaire bevoegdheid betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen, zowel betreffende het al dan niet opleggen van een inreisverbod als 
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het bepalen van de duur van het inreisverbod. Bij de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheden 

beschikt de overheid over een ruime beoordelingsbevoegdheid, hoewel deze steeds de redelijkheid als 

grens heeft. Het is dus niet omdat de overheid beschikt over een discretionaire bevoegdheid dat zij in 

alle vrijheid haar beleidskeuze kan maken. Zij blijft immers altijd onderworpen aan het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Inzake de materiële motiveringsplicht dient te worden nagegaan of de 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. (RvSt., 7 december 2001, n° 101.624) 

 

De bijlage 13sexies wordt gemotiveerd door gebruik van artikel 74/11, §1, tweede lid van de 

vreemdelingenwet dat het volgende stelt: "De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een 

inreisverbod van maximum drie jaar in volgende gevallen: 1° indien voor het vrijwillig vertrek geen 

enkele termijn is toegestaan of; 2° indien een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd." 

 

Dit is een omzetting van artikel 11 van de terugkeerrichtlijn 2008/115/EG. De richtlijn legt echter op dat 

men tot een individueel onderzoek overgaat (overweging 6), dat men rekening houdt met 'alle 

omstandigheden eigen aan het geval' en dat men het evenredigheidsbeginsel respecteert. Dit wordt 

tevens overgenomen in het artikel 74/11, §1, eerste lid van de vreemdelingenwet.” 

 

Meer concreet licht verzoeker het volgende toe: 

 

“TOEPASSING IN ONDERHAVIG GEVAL 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken verduidelijkt haar gebruik van artikel 74/11 van de vreemdelingenwet 

door te stellen dat betrokkene geen termijn werd toegekend om het grondgebied te verlaten, omwille 

van het risico op onderduiken. Verwerende partij stelt bovendien "Betrokkene heeft zich niet aangemeld 

bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen 

bewijs dat hij op hotel logeert. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor het gebruik van valse documenten (PV nummer HV 21 RB 

004073/2019 van de politiezone van UPA Zaventem). 

 

Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt 

de openbare orde te kunnen schaden." 

 

Wat betreft de argumentatie voor het opleggen van een inreisverbod, en de wettelijke grondslag 

hierachter schuilt de Dienst Vreemdelingenzaken zich achter haar gebonden bevoegdheid een 

inreisverbod op te leggen indien voorgaande bevelen tot het verlaten van het grondgebied niet werden 

nageleefd. Verwerende partij liet echter na verzoeker deugdelijk te horen (zie tweede middel). Uit dit 

gesprek zou blijken dat verzoeker vreest voor de algemene veiligheidssituatie in Bangladesh. Dat hij 

door de Bengalese autoriteiten werd geslagen naar aanleiding van zijn politiek activisme en zijn 

deelname aan manifestaties in Bangladesh. Dat een terugkeer naar zijn land van herkomst derhalve 

een reëel risico op een schending van artikel 3 EVRM inhoudt, (zie derde middel) Dat verwerende partij 

in eerste instantie reeds geen bevel om het grondgebied te verlaten mocht afleveren, minstens dat zij dit 

bevel op ondeugdelijke wijze heeft gemotiveerd. Reden waarvoor verzoeker ook tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten dd. 28/05/2019 een annulatieberoep indiende. 

 

Voorts laat verwerende partij bij het vaststellen van de termijn van het inreisverbod op zeer vakkundige 

wijze links liggen dat zij in casu een discretionaire bevoegdheid heeft aangaande deze termijn. Zoals 

eerder uiteengezet, houdt een discretionaire bevoegdheid in hoofde van de overheid tevens in dat zij 

haar beslissing uitgebreider dient te motiveren, dit zowel formeel als materieel. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken is immers niet verplicht tot het opleggen van een inreisverbod van drie 

jaar. Zij mag daarentegen de termijn vaststellen op 'maximum drie jaar'. Verwerende partij heeft dus de 

vrije keuze een inreisverbod op te leggen van 1 dag tot de maximumtermijn van 3 jaar. Indien zij de 

maximumtermijn van drie jaar wenst op te leggen, dient zij dit dan ook uitvoerig te motiveren, waarbij zij 

rekening houdt met ''alle omstandigheden eigen aan het geval' en rekening houdend met het 

evenredigheidsbeginsel. Deze motiveringsplicht geldt tevens indien een minder lange termijn werd 

vastgelegd. 
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Dat de Dienst Vreemdelingenzaken heeft beslist om een inreisverbod van de maximumtermijn van drie 

jaar te geven aan verzoeker, is buiten alle redelijkheid en zonder de noodzakelijke omzichtigheid. 

 

Dat de bestreden beslissing betreffende het opleggen van de maximum termijn van drie jaar motiveert 

door te stellen dat: “Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de 

openbare orde te schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het 

handhaven van de openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 

 

Verzoeker vormt hoe dan ook geen gevaar voor de openbare orde, noch voor de immigratiecontrole. 

Dat verwerende partij dan ook de steeds terugkerende stijlformule in haar beslissing opneemt, is 

buitenproportioneel. Dit wijst er tevens op dat zij geen rekening heeft gehouden met alle 

omstandigheden eigen aan het geval, noch deze op zorgvuldige wijze heeft onderzocht. 

 

Het is verzoeker dan ook onduidelijk waarop de Dienst Vreemdelingenzaken zich baseert tot het 

opleggen van een maximumtermijn van drie jaar. Verwerende partij stelt dat deze termijn noodzakelijk 

is, gelet op het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de openbare orde. Zij dient haar 

beweringen echter duidelijk aan te tonen en te motiveren. Temeer dient nogmaals vastgesteld te worden 

dat de motivering van het inreisverbod volledig steunt op een loutere stijlformule. 

 

Er is derhalve niet afdoende en in feite aangetoond dat de handhaving van de maximumtermijn van drie 

jaar noodzakelijk is in hoofde van verzoeker. Het opleggen van een inreisverbod conform artikel 74/11, 

§1, tweede lid Vreemdelingenwet is dus een buitenproportionele en onzorgvuldige beslissing, die in 

strijd is met het artikel 11 van de terugkeerrichtlijn en het artikel 74/11, §1 eerste lid Vreemdelingenwet. 

Deze neigt tevens naar een schending van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. Tevens is de 

bestreden beslissing een schending van de materiële en formele motiveringsverplichting. 

 

Om deze redenen dient de bestreden beslissing vernietigd te worden.” 

 

2.1.2. Verzoeker citeert op correcte wijze artikel 74/11 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). Verzoeker verwijt de verwerende partij hem niet te hebben gehoord of niet 

afdoende, waarvoor wordt verwezen naar het tweede middel. Verzoeker verwijt de bestreden beslissing 

geen rekening te houden met zijn gedane opmerkingen waaruit moet blijken dat een terugkeer naar zijn 

land artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 

mei 1955 (hierna: het EVRM) schendt. 

 

De Raad wijst erop dat het beroep dat verzoeker aantekende tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering werd verworpen met arrest nr. 231 829 op 27 

januari 2020. Bovendien heeft verzoeker er zelf voor gekozen om het land te verlaten door naar 

Frankrijk te gaan. Ook moet de thans bestreden beslissing samen gelezen worden met de motieven, 

vervat in het bevel, nu de thans bestreden beslissing samen met dit bevel ter kennis werd gebracht. 

 

Tot slot gaat verzoeker eraan voorbij dat zijn verzoek tot internationale bescherming werd onderzocht 

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen én de Raad. De Raad heeft in zijn 

arrest nr. 228 760 van 13 november 2019 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus 

geweigerd. 

 

Verzoeker voegt verder geen nieuwe elementen toe in dit onderdeel over het risico op schending van 

artikel 3 van het EVRM die niet aan bod zijn gekomen of hadden kunnen komen tijdens de behandeling 

van diens verzoek tot internationale bescherming. Ter terechtzitting gevraagd of de verzoeker nog 

belang heeft bij de grieven die betrekking hebben op de elementen, aan bod gekomen tijdens de 

behandeling van diens verzoek tot internationale bescherming (waaronder de behandeling van het 

verzoek tot internationale bescherming), gelet op de definitieve afwijzing hiervan, stelt diens advocaat 

zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

In de mate dat verzoeker de schending opwerpt van artikel 11 van de Terugkeerrichtlijn (Richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven), blijkt uit de bestreden beslissing dat er wordt 

ingegaan op de specifieke omstandigheid die verzoeker kenbaar maakte, dat het gegeven bevel geen 
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termijn toestaat voor vrijwillig vertrek, dat er een risico tot onderduiken bestaat, dat verzoeker de 

openbare orde schaadt en dat verzoeker valsheid in geschrifte pleegde en gebruik maakte van een 

vervalst paspoort van Bangladesh en een valse verblijfssticker van Griekenland. Deze feiten vinden 

steun in het administratief dossier en zijn correct. Over de toepassing van artikel 3 van het EVRM werd 

gemotiveerd in het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, 

dezelfde dag ter kennis gegeven als de thans bestreden beslissing. 

 

2.1.3. Verzoeker meent dat de bestreden beslissing uitgebreider had moeten motiveren, gelet op de 

keuze van de verwerende partij om de duur van het inreisverbod te bepalen van één dag tot maximum 

drie jaar. De Raad benadrukt dat de verwerende partij weliswaar de keuze heeft om de duur van het 

inreisverbod te bepalen van één dag tot drie jaar, maar hieromtrent ook de vrijheid heeft. Rekening 

houdend met het gebruik van een vervalst paspoort en een vals Grieks document komt het de Raad 

kennelijk redelijk over de duur te bepalen op drie jaar. Verzoeker geeft niet aan met welke 

“omstandigheden eigen aan zijn geval” geen rekening is gehouden. Verzoeker kan niet ernstig 

voorhouden dat gelet op het gebruik van deze valse documenten hij de openbare orde niet schaadt. 

Verzoeker toont geenszins aan dat de bestreden beslissing disproportioneel is genomen. 

 

De Raad mag zich bij het beoordelen van de redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt te dezen slechts over een marginale 

toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan 

bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk oordelende overheid 

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). Het evenredigheidsbeginsel als concrete 

toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, 

maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 

2003, nr. 126.520). De bestreden beslissing is kennelijk redelijk genomen. De verzoeker citeert slechts 

ten dele de motieven van de bestreden beslissing. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht is vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

Het doel is de bestuurde in te lichten over de redenen waarom het bestuur zo beslist. De verzoeker 

moet in staat zijn te oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid de 

juridische en feitelijke overwegingen te melden, die de grond zijn van een beslissing en dit op een 

"afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerend motief aan op grond waarvan deze werd 

genomen. Deze beslissing verwijst naar de juridische grondslag: artikel 74/11, § 1, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker weet dat de beslissing is genomen in 

toepassing van dit artikel. Ook de feitelijke overwegingen zijn weergegeven. De bestreden beslissing 

verduidelijkt onder meer dat er een risico op onderduiken bestaat, dat verzoeker niet meewerkt met de 

overheden en gebruikt maakt van valse documenten waaronder een paspoort. Dit is afdoende. 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt om te begrijpen op 

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen. Het doel van de 

formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). 

 

Zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met algemene overwegingen of een voorbeeld zou zijn van 

een gestandaardiseerde, stereotiepe en geijkte motivering, betekent dit louter feit op zich nog niet dat de 

bestreden beslissing niet naar behoren gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171 en 27 juni 

2007, nr. 172.821).  

 

Verzoeker voert de schending van de materiële motiveringsplicht aan maar slaagt er niet in aan te tonen 

dat de overheid beoordeelt op grond van de onjuiste feitelijke gegevens, of de beoordeling niet correct is 

en of het besluit niet kennelijk onredelijk is (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). Dit volstaat om de 

bestreden beslissing te schragen. De schending van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid om haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor 

te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 
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stukken. Verzoeker toont niet aan met welk dienstig gegeven geen rekening is gehouden terwijl, zoals 

eerder vermeld, hij niet aannemelijk maakt dat de motieven onredelijk of disproportioneel zijn. Verzoeker 

gaat eraan voorbij dat het gebruiken van vervalste documenten een ernstig misdrijf is. 

 

Waar tot slot verzoeker de schending aanvoert van artikel 4 van de voornoemde wet van 29 juli 1991, 

wijst de Raad erop dat dit artikel bepaalt wanneer de verwerende partij er niet toe gehouden is de 

eerder beschreven motiveringsplicht te respecteren. Dit artikel luidt: 

 

“De bij deze wet voorgeschreven motiveringsplicht is niet van toepassing indien de motivering van de 

handeling: 

1° de uitwendige veiligheid van de Staat in het gedrang kan brengen; 

2° de openbare orde kan verstoren; 

3° afbreuk kan doen aan de eerbied voor het privéleven; 

4° afbreuk kan doen aan de bepalingen inzake de zwijgplicht.” 

 

Verzoeker laat na te verduidelijken hoe deze bepaling geschonden is zodat dit onderdeel onontvankelijk 

is. 

 

2.1.4. Het eerste middel is, zo al ontvankelijk, ongegrond in al haar onderdelen. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van: 

 

“SCHENDING VAN ARTIKEL 3 EVRM (PROCEDUREEL LUIK); 

 AUDI ALTERAM PARTEM; 

 FORMELE MOTIVERINGSPLICHT; ARTIKEL 2 EN 3 VAN DE WET VAN 29 JULI 1991 

BETREFFENDE DE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN DE BESTUURSHANDELINGEN 

 ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL” 

 

Vooreerst wordt er theoretisch het volgende uiteengezet: 

 

“A. PRINCIPES 

 

Artikel 3 EVRM laat gelden dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke 

of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling is absoluut fundamenteel en een van 

de hoekstenen van een democratisch samenleving. 

 

Om effectief te kunnen genieten van de rechten vervat in het artikel 3 EVRM is het noodzakelijk ook het 

procedurele luik van deze bepaling nauwgezet na te leven. Dit houdt in dat ook het onderzoek naar het 

reële risico op een schending van artikel 3 EVRM op een deugdelijke en rigoureuze wijze dient te 

gebeuren. Dat verwerende partij verplicht is in de akten de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen. Deze motivering moet afdoende zijn, hetgeen inhoudt 

dat "de motivering pertinent en draagkrachtig moet Zijn, dit wil peggen dat de aangehaalde redenen 

moeten volstaan om de beslissing te dragen". 

 

In geval van een uitwijzing van een asielzoeker, komt het toe aan de administratieve overheid om een 

deugdelijk en diepgaand onderzoek te voeren wanneer zij geconfronteerd wordt met een risico op 

schending van artikel 3 EVRM. Dit werd eveneens bevestigd door het EHRM in haar arrest M.S.S. tegen 

Belgie en Griekenland:  

“298. (...) The Court's primary concern is whether effective guarantees exist in the present case to 

protect the applicant against arbitrary removal directly or indirectly back to his country of origin.[...]  

387. While agreeing that that is a sign of progress in keeping with the judgment in Conka (cited above, 

§§ 81- 83, confirmed by the judgment in Gebremedhin [Gaberamadhien], cited above, §§ 66-67), the 

Court reiterates that it is also established in its case-law (see paragraph 293 above) that any complaint 

that expulsion to another country will expose an individual to treatment prohibited by Article 3 of the 

Convention requires close and rigorous scrutiny and that, subject to a certain margin of appreciation left 

to the States, conformity with Article 13 requires that the competent body must be able to examine the 

substance of the complaint and afford proper reparation.” (Eigen vetjes)  

 

Dat het arrest J.K. t. Zweden vervolgens zeer precies opsomt hoe het onderzoek naar een reëel risico 

op een schending van artikel 3 EVRM door de bevoegde diensten dient te gebeuren:  

"85. In Saadi v. Italy (cited above, § 140) the Court held:  
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'... for a planned forcible expulsion to be in breach of the Convention it is necessary — and sufficient — 

for substantial grounds to have been shown for believing that there is a real risk that the person 

concerned will be subjected in the receiving country to treatment prohibited by Article 3 (see paragraphs 

125 and 132 above and the case-law cited in those paragraphs).’ 

86. In F.G. v. Sweden (cited above), the Court found the following concerning the assessment of the 

existence of a real risk: 

‘113. The assessment of the existence of a real risk must necessarily be a rigorous one (see Chahal v. 

the United Kingdom, 15 November 1996, § 96, Reports 1996-V, and Saadi v. Italy, cited above, § 128). 

It is in principle for the applicant to adduce evidence capable of proving that there are substantial 

grounds for believing that, if the measure complained of were to be implemented, he would be exposed 

to a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 (see, for example, Saadi v. Italy, cited 

above, § 129, and N. v. Finland, no. 38885/02, § 167, 26 July 2005). …  

 

114. The assessment must focus on the foreseeable consequences of the applicants removal to the 

country of destination, in the light of the general situation there and of his or her personal circumstances 

(see Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 30 October 1991, § 108, Series A no. 215). In this 

connection, and where it is relevant to do so, the Court will have regard to whether there is a general 

situation of violence existing in the country of destination (see Sufi and Elmi v. the United Kingdom, nos. 

8319/07 and 11449/07, § 216, 28 June 2011). ...  

 

116. It is for the Court to consider in an expulsion case whether, in all the circumstances of the case 

before it, substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if returned, 

would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 of the Convention. If the 

existence of such a risk is established, the applicants removal would necessarily breach Article 3, 

regardless of whether the risk emanates from a general situation of violence, a personal characteristic of 

the applicant, or a combination of the two. However, it is clear that not every situation of general 

violence will give rise to such a risk. On the contrary, the Court has made it clear that a general situation 

of violence would only be of sufficient intensity to create such a risk ‘in the most extreme cases’ where 

there was a real risk of ill-treatment simply by virtue of an individual being exposed to such violence on 

return (see Sufi and Elmi, cited above, §§216 and 218. See also, among others, L.M. and Others v. 

Russia, nos. 40081/14, 40088/14 and 40127/14, § 108, 15 October 2015; and Mamazhonov v. Russia, 

no. 17239/13, §§ 132-133, 23 October 2014).’ 

 

87. With regard to the assessment of evidence, it has been established in the Court's case-law that ‘the 

existence of the risk must be assessed primarily with reference to those facts which were known or 

ought to have been known to the Contracting State at the time of expulsion’ (see F.G. v. Sweden, cited 

above, § 115, quoted at paragraph 83 above). The Contracting State therefore has the obligation to take 

into account not only the evidence submitted by the applicant but also all other facts which are relevant 

in the case under examination. 

 

88. In assessing the weight to be attached to country material, the Court has found in its case-law that 

consideration must be given to the source of such material, in particular its independence, reliability and 

objectivity. In respect of reports, the authority and reputation of the author, the seriousness of the 

investigations by means of which they were compiled, the consistency of their conclusions and their 

corroboration by other sources are all relevant considerations (see Saadi v. Italy, cited above, § 143; 

NA. v. the United Kingdom, cited above, § 120; and Sufi and Elmi, cited above, § 230). 

 

89. The Court also recognises that consideration must be given to the presence and reporting capacities 

of the author of the material in the country in question (see Sufi and Elmi, cited above, §231). The Court 

appreciates the many difficulties faced by governments and NGOs gathering information in dangerous 

and volatile situations. It accepts that it will not always be possible for investigations to be carried out in 

the immediate vicinity of a conflict and, in such cases, information provided by sources with first-hand 

knowledge of the situation may have to be relied on (see Sufi and Elmi, cited above, § 232). 

 

90. In assessing the risk, the Court may obtain relevant materials proprio motu. This principle has been 

firmly established in the Court's case-law (see H.L.K v. France, cited above', § 37; Hilal, cited above, § 

60; and Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC], no. 27765/09, §116, ECHR 2012). In respect of materials 

obtained proprio motu, the Court considers that, given the absolute nature of the protection afforded by 

Article 3, it must be satisfied that the assessment made by the authorities of the Contracting State is 

adequate and sufficiently supported by domestic materials as well as by materials originating from other 

reliable and objective sources such as, for instance, other Contracting or non-Contracting States, 
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agencies of the United Nations and reputable non-governmental organisations (see F. G. v. Sweden, 

cited above, §117, quoted at paragraph 84 above). In its supervisory task under Article 19 of the 

Convention, it would be too narrow an approach under Article 3 in cases concerning aliens facing 

expulsion or extradition if the Court, as an international human rights court, were only to take into 

account materials made available by the domestic authorities of the Contracting State concerned, 

without comparing these with materials from other reliable and objective sources (see Salah Sheekh, 

cited above, § 136). » (Eigen vetjes) 

 

Een beoordeling in het kader van een terugkeer en een reëel risico op een schending van artikel 3 

EVRM kan dan ook slecht plaats vinden na een daadwerkelijk onderzoek, opdat alle redelijke twijfel met 

betrekking tot een risico op schending van artikel 3 EVRM kan worden weggenomen. 

 

Dat het recht om gehoord te worden – audi alteram partem - een belangrijk onderdeel uitmaakt van een 

deugdelijk en rigoureus onderzoek, te meer daar waar verzoeker een terugkeer naar zijn land van 

herkomst vreest. Dat het recht om gehoord te worden overigens een algemeen rechtsbeginsel betreft, 

waaruit voortvloeit dat de administratieve overheden de betrokkene in de mogelijkheid moet stellen naar 

behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve 

procedure en voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden 

(zie HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., § 87 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

"Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de regel dat aan de 

adressaat van een bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen 

kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen 

naar behoren rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter 

verzekering van de effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen 

om een vergissing te corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het 

besluit wordt genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 

december2008, C-349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, § 50)." 

 

Dat uiteraard niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen tot onrechtmatigheid van het genomen 

besluit leidt. "Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient aan de hand van de specifieke 

feitelijke en juridische omstandigheden van het geval te worden nagegaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de betrokkene specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de gemachtigde van de staatssecretaris zouden 

kunnen doen afzien van het opleggen van de bestreden maatregel.” 

 

Dat verwerende partij derhalve, teneinde een correcte beslissing te kunnen nemen, verzoeker diende te 

horen in een taal dewelke hij voldoende machtig is. Dat verwerende partij vervolgens haar beslissingen 

diende te baseren op alle gekende feitelijke en juridische gegevens, dewelke zij in de bestreden 

beslissing diende op te nemen. 

 

Dat verwerende partij tevens rekening dient te houden met de algemene situatie in het land van 

herkomst van verzoeker. Dat dit blijkt uit een voorgaand arrest van Uw Raad: 

"II ne ressort d'aucune pièce versée au dossier administratif que le requérant aurait disposé d’une 

possibilité effective de faire valoir les éléments précités, avant la prise de l’acte attaqué. Or; la 

jurisprudence de la Cour EDH enseigne, ce à quoi le Conseil se rallie, que dans la mesure où, afin de 

vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements allégué par une  partie requérante envers un 

pays, il y a lieu d'examiner les conséquences prévisibles de l'éloignement de celle-ci dans ledit pay, 

compte tenu de la situation générale qui y prévaut et des circonstances propres au cas de la partie 

requérante (voir: Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, §78; Cour EDH, 28 février 2008, Saadi/Italie, 

§§128-129; Cour EDH, 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, §108 infine), la partie 

requérante doit; en ce qui concerne tant la situation généralé dans un pays que les circonstances 

propres à son cas, disposer de la possibilité matérielle de les faire valoir en temps utile (voir Cour EDH 

21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 366), quod non en l’espèce. 
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Au vu des développements qui précèdent, le Conseil souligne qu’au regard du principe de 

nonrefoulement, tel qu’il est affirmé, notamment, par l’article 33 de la Convention de Genève, l’article 3 

de Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et 

l'article 3 de la CEDH, la partie défenderesse ne pouvait envisager un éloignement du requérant sans 

s'être assurée, d’une part, qu'il ne serait pas renvoyé vers un pays où il encourrait un risque réel d'être 

soumis à des traitements contraire a l’article 3 de la CEDH et, d'autre part, que le pays vers lequel il 

serait éloigné respecte lui-même le principe de non-refoulement. 

 

Or, en l'occurrence, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés au dossier 

administratif ou produits d l'audience par la partie défenderesse que celle-ci aurait procédé à cette 

vérification, préalablement à l’adoption de l'acte attaqué, ni même que le requérant aurait disposé d’une 

possibilité effective de faire valoir son point de vue, que ce soit au sujet de sa reprise en charge par la 

France ou l’Italie ou de son éventuel éloignement vers le Soudan, éventualité que la décision attaquée 

ne permet pas d’exclure, ainsi que cela a été relevé plus haut. 

 

Dat een pertinent onderdeel van deze overwegingen een deugdelijke controle van het artikel 3 van het 

EVRM betreft, gelet op het non-refoulement beginsel.” 

 

Concreet stelt verzoeker het volgende: 

 

“TOEPASSING IN ONDERHAVIG GEVAL 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat "de beslissing tot verwijdering van 18/05/2019 gepaard 

[gaat] met dit inreisverbod." Gezien voorliggend inreisverbod gezien dient te worden als een 

accessorium van desbetreffend bevel om het grondgebied te verlaten dd. 18/05/2019 dient ook hiervan 

de wettigheid aan een controle onderworpen te worden. Verzoeker diende hiertegen op 28/05/2019 een 

schorsings- en annulatieberoep in. 

 

Dat het bevel om het grondgebied te verlaten als volgt motiveert: "We stellen dus vast dat betrokkene 

met zijn/haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van 

artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij/zij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden 

zijn om aan te nemen dat hij in Bangladesh 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 van artikel 3 EVRM kan niet volstaan." 

 

Dat, gelet op het gegeven dat het artikel 3 EVRM een fundamenteel recht binnen een democratische 

samenleving betreft en gelet op de heersende rechtspraak, dient het nemen van een 

verwijderingsbeslissing voorafgegaan te worden door een deugdelijke en rigoureuze controle van de 

vrees bij terugkeer naar het land van herkomst. 

 

Dit werd bevestigd door het Hof van Cassatie in een arrest van 31 januari 2018, volgens het welke « il 

appartenait au demandeur de faire préalablement les vérifications nécessaires, notamment au regard de 

l'article 3 de la Convention ». Eenzelfde werd bevestigd door de Raad van State in een arrest van 28 

september 2017 : 

 

"La circonstance qu'en cas d'irrespectde l'ordre de quitter le territoire, la partie adverse puisse adopter 

des mesures de contrainte pour procéder à l'éloignement de l'étranger au sens de l'article 1er, 7°, de la 

loi du 15 décembre 1980, soit à son transfert physique hors du territoire, et puisse s'assurer, à ce 

moment, que cet éloignement respecte l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales, n'implique pas qu'elle ne doive pas veiller, dès la prise de l'ordre de 

quitter le territoire, à ce que son exécution ne méconnaisse pas l'article 3 précité. (...) 

 

Étant donné qu'il ressort de ce qui précède que la partie adverse doit s'assurer, dès la prise d'un ordre 

de quitter le territoire et donc avant l'adoption d'éventuelles mesures de contrainte, que son exécution 

respecte l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, il est dénué d'intérêt de 

déterminer si, en l'espèce, la mesure de maintien en un lieu déterminé avait disparu de 

l'ordonnancement juridique suite à la libération du requérant ou si seule son exécution avait été 

suspendue temporairement. Eu égard à ce qui précède, la première branche est fondée. 

 

Dat verwerende partij derhalve voor het nemen van de bestreden beslissing een deugdelijke controle 

diende te voeren naar een reëel risico op een schending van artikel 3 EVRM op basis van de 
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verklaringen die verzoeker doet in het kader van zijn recht om gehoord te worden, doch tevens op basis 

van de algemene landeninformatie die gekend is aangaande zijn land van herkomst. Dat verwerende 

partij deze overwegingen, gelet op haar formele motiveringsplicht, tevens in haar beslissing dient op te 

nemen. 

Verzoeker wenst te benadrukken dat "voor het nemen van een terugkeerbesluit (...) de verzoekende 

partij gehoord [dient] te worden over het hoger belang van het kind, haar familie- en gezinsleven en haar 

gezondheidstoestand. Eveneens dient het beginsel van non-refoulement geëerbiedigd te worden. De 

verzoekende partij dient zich in dit verband tijdens het gehoor coöperatief of te stellen en de bevoegde 

nationale autoriteit alle relevant informatie te verstrekken over zijn persoonlijke situatie en zijn familie- en 

gezinssituatie, en met name informatie die er een rechtvaardiging voor kan vormen dat er geen 

terugkeerbesluit wordt uitgevaardigd. Voorts preciseert het Hof in het arrest-Boudjlida dat: "[.. .]het recht 

om voor de vaststelling van een terugkeerbesluit te worden gehoord, niet in die zin moet worden 

uitgelegd dat die autoriteit gehouden zou zijn de illegaal verblijvende derdelander voorafgaand aan het 

gehoor dat plaatsvindt met het oog op de uitvaardiging van het terugkeerbesluit, in kennis te stellen van 

haar voornemen om jegens hem een terugkeerbesluit vast te stellen, hem de gegevens mee te delen 

waarop zij dat besluit wil baseren of ook om hem bedenktijd te gunnen alvorens hem te horen, maar in 

die zin dat die derdelander naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar moet kunnen maken 

over de onrechtmatigheid van zijn verblijf en over de redenen die overeenkomstig het nationale recht 

kunnen rechtvaardigen dat die autoriteit afziet van de vaststelling van een terugkeerbesluit. 

56 Evenwel moet erop worden gewezen, zoals de advocaat-generaal in punt 69 van zijn conclusie heeft 

opgemerkt, dat er een uitzondering moet worden aanvaard ingeval een derdelander redelijkerwijs niet 

kan vermoeden welke gegevens tegen hem kunnen worden aangevoerd of ingeval zij objectief pas in 

staat zou zijn daarop te reageren na eerst bepaalde naspeuring te hebben gedaan of bepaalde stappen 

te hebben ondernomen, met name om bewijsstukken te verzamelen. 

57 Hoe dan ook neemt dit niet weg, zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt dat de betrokken 

illegaal verblijvende derdelander de gelegenheid zal hebben om, indien hij dat wenst, in het kader van 

een contentieuze procedure op te komen tegen de beoordeling van zijn situatie door de overheid.” Het 

Hof van Justitie beklemtoont in voormeld arrest ook dat het recht om voor de vaststelling van het 

terugkeerbesluit te worden gehoord de bevoegde nationale overheid in staat moet stellen alle gegevens 

te verzamelen die nodig zijn om met volledige kennis van zaken tot een beslissing te komen en deze 

beslissing afdoende te motiveren, opdat de betrokkene in voorkomend geval zijn beroepsrecht naar 

behoren zal kunnen uitoefenen. 

 

Verzoeker is in eerste instantie formeel, daar waar hij stelt niet gehoord te zijn aangaande de redenen 

van zijn vlucht uit Bangladesh, doch enkel aangaande zijn identiteit. Dat, indien verzoeker op een 

deugdelijke wijze gehoord zou zijn, hij had kunnen uiteenzetten dat hij zijn land van herkomst is 

ontvlucht omwille van zijn politiek activisme. Dat, indien verzoeker op een deugdelijke wijze werd 

gehoord, verwerende partij in staat was geweest om een rigoureus onderzoek te voeren naar het reële 

risico op een schending van artikel 3 EVRM. 

 

Dat verwerende partij tevens, in afwezigheid van een deugdelijk gehoor, gehouden is tot het voeren van 

een rigoureus onderzoek naar de reële risico's op een schending van artikel 3 EVRM en dit in het licht 

van de gekende landeninformatie. “Er rust op de verwerende partij, bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing de plicht om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek te verrichten van de 

gegevens die wijden op een reëel risico van de door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling.” Dat 

uit de bestreden beslissing, noch uit het administratieve dossier kan blijken dat verwerende partij enig 

onderzoek heeft gevoerd naar de omstandigheden waarin verzoeker terecht zou komen bij een 

terugkeer naar zijn land van herkomst. 

 

Verwerende partij is echter op de hoogte van de precaire mensenrechtensituatie en het gegeven dat 

verzoeker al dan niet op deugdelijke wijze werd gehoord, ontslaat haar niet van haar plicht om bij het 

nemen van haar verwijderingsbeslissing rekening te houden met en zelfs onderzoek te voeren naar de 

algemene situatie in het land van bestemming, in casu Bangladesh. Dit eens te meer gelet op het 

duidelijke en onmiskenbare begin van bewijs dat in het tweede middel wordt uiteengezet. 

 

Uit het bevel om het grondgebied te verlaten blijkt niet dat een deugdelijk onderzoek werd gevoerd. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van artikel 3 EVRM werd geschonden. De bestreden beslissing is 

dan ook in het licht van artikel 3 EVRM (procedurele luik), het recht gehoord te worden en de formele 

motiveringsplicht niet naar recht verantwoord.” 

 

Het derde middel, dat samenhangt met het eerste onderdeel van het tweede middel, luidt: 
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“DERDE MIDDEL: 

 

 SCHENDING VAN ARTIKEL 3 EVRM (MATERIEEL LUIK); 

A. PRINCIPES 

 

Artikel 3 EVRM laat gelden dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke 

of vernederende behandelingen of bestraffingen”. 

 

Om onder het toepassingsgebied van artikel 3 EVRM te vallen is vereist dat: 

«134. un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est 

relative . elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et 

de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de rage et de l'état de santé de la 

victime (voir, entre autres, Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VU, Mouisel c. 

France, no 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, et Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, 11 juillet 

2006). 

 

135. Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne puissent être qualifiés d'« inhumains » 

ou de « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que 

comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes (Labita c. Italie [GC], no 

26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). 

 

136. Pour déterminer s'il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitement, il 

faut tenir compte de la distinction que comporte l’article 3 entre cette notion et celle de traitements 

inhumains ou dégradants. II apparait que cette distinction a été incluse dans la Convention pour 

marquer de l’infamie spéciale de la «torture » les seuls traitements inhumains délibérés provoquant de 

fort graves et cruelles souffrances (Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, § 82, 

et Selmouni précité, § 96) ». (Eigen vetjes) 

 

Wat betreft foltering, onmenselijke of vernederende behandeling, heeft het EHRM volgende 

omschrijvingen vooropgesteld: 

« 90. Pour déterminer si une forme de mauvais traitement doit être qualifiée de torture, il faut avoir 

égard à la distinction, que comporte l’article 3, entre cette notion et celle de traitement inhumain ou 

dégradant. Ainsi que la Cour l’a relevé précédemment; cette distinction parait avoir été consacrée par la 

Convention pour marquer d'une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort 

graves et cruelles souffrances (Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 167, Aksoy, précité, § 63, et 

Selmouni, précité, § 96). Outre un élément de gravité, la torture implique une volonté délibérée, ainsi 

que le reconnait la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements 

cruels, inhumains ou dégradants: en son article 1, elle définit la torture comme tout acte par lequel une 

douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment 

d'obtenir d'elle des renseignements, de la punir ou de l’intimider (Akkoç, précité, § 115). » (Eigen vetjes) 

 

« 220. La Cour qualifie d’« inhumain » un traitement infligé « avec préméditation pendant des heures et 

[qui cause] soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales » (ibidem, § 

92).   

 

Un traitement est« dégradant» s’il humilie ou avilit un individu, s'il témoigne d'un manque de respect 

pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s'il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur; 

d'angoisse ou d'infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (ibidem, § 92 . Pretty c. 

Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002-III). II peut suffire que la victime soit humiliée à ses 

propres yeux, même si elle ne l’est pas à ceux d'autrui (voir; parmi d'autres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 

avril 1978, § 32, série A. n° 26). » (Eigen vetjes) 

 

Met betrekking tot de toepassing van artikel 3 EVRM in uitwijzingszaken, herhaalt het EHRM haar vaste 

rechtspraak waarbij ze stelt: 

«l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager 

la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de 

croire que l’intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis 

d’un traitement contraire à l’article 3.». 

 

« Malgré l'absence de mention expresse dans le texte bref et général de l’article 3, pareille extradition 

irait manifestement d rencontre de l’esprit de ce dernier. Aux yeux de la Cour, l’obligation implicite de ne 
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pas extrader s'étend aussi au cas où le fugitif risquerait de subir dans l’Etat de destination des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants proscrits par ledit article (art. 3).» . 

 

Verwerende partij had moeten verzekeren dat een terugkeer voor verzoeker naar Bangladesh geen 

reëel risico inhoudt op een schending van artikel 3 EVRM. 

 

B. TOEPASSING IN ONDERHAVIG GEVAL 

 

Verzoeker is een Bengalese onderdaan. Dat verzoeker zijn land diende te verlaten omwille van politieke 

overweggingen: met name zijn lidmaatschap van de oppositiepartij BNP. Dat hij mishandeld is geweest 

in Bangladesh. Hij heeft hier tot op heden duidelijk zichtbare littekens van, dewelke hij wenste te laten 

attesteren door de behandelend arts in het gesloten centrum, (stuk 2). Dat hij bovendien het land 

middels valse documenten kon ontvluchtten.  

 

Dat een terugkeer naar Bangladesh voor verzoeker een reëel risico op een schending van artikel 3 

EVRM met zich meebrengt, blijkt uit de folteringen en vervolgingen die hij in het verleden diende te 

ondergaan, doch tevens uit verscheidene landeninformatie.  

 

Dat uit internationale rapporten van gezaghebbende organisaties blijkt dat politieke opposanten hun 

leven riskeren in Bangladesh: 

 

« Political Prisoners and Detainees 

 

There were reports of political prisoners or detainees. Political affiliation often appeared to be a factor in 

claims of arrest and prosecution of members of opposition parties, including through spurious charges 

under the pretext of responding to national security threats. The opposition BNP maintained thousands 

of its members were arrested arbitrarily throughout the year.  

 

On February 8, former prime minister of Bangladesh and chairperson of the BNP, Khaleda Zia, was 

sentenced to five years imprisonment on corruption and embezzlement charges, on charges first filed in 

2008 under a nonpartisan caretaker government. International and domestic legal experts commented 

on the lack of evidence to support the conviction, suggesting a political ploy to remove the leader of the 

opposition from the electoral process. The courts were generally slow in considering petitions for bail on 

her behalf A person convicted under similar circumstances would normally receive an immediate bail 

hearing. In Zia 's case the bail hearing was postponed nearly a month. When the High Court granted bail 

on March 12, the order was immediately stayed for two months by the Appellate Division of the 

Bangladesh Supreme Court. Upon confirming the bail order, approximately three months after the 

conviction, the government obtained arrest warrants in other cases against her. 

 

ASK claimed 1,786 BNP party members were arrested in the eight days preceding Zia's sentencing. A 

BNP spokesperson told Human Rights Watch thousands had been detained including members of the 

BNP, Jamaat-e-Islami, and others not linked to any party. It was not possible to verify these numbers 

independently. » 

 

Dat ook Freedom House zich over de veiligheidssituatie te Bangladesh heeft gebogen wat betreft de 

politiek opposanten: 

 

« Freedom in the World 2019 – Bangladesh 

 

Overview: 

 

The ruling Awami League (AL) has Consolidated political power through sustained harassment of the 

opposition and those perceived to be allied with it, as well as of critical media and voices in civil society. 

Corruption is a serious problem, and anticorruption efforts have been weakened by politicized 

enforcement. Due process guarantees are poorly upheld and security farces carry out a range of human 

right abuses with near impunity. The threat posed by Islamist extremists has receded since 2016, when 

the government enacted a harsh crackdown that saw the arrest of some 15,000 people. 

 

Key Developments: 

 

Key Developments in 2018: 
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• The ruling Awami League (AL) overwhelmingly won parliamentary elections in December, which were 

marked by violence, the intimidation of opposition candidates and supporters, allegations of fraud 

benefiting the ruling party, and the exclusion of respected election monitors.  

• In February, in advance of the polls, farmer prime minister and Bangladesh Nationalist Party (BNP) 

leader Khaleda Zia was convicted on corruption charges and jailed. In December, the attorney general 

announced that, per a recent Supreme Court ruling, she could not contest the elections due to a ban on 

political candidacy by anyone sentenced more than two years in prison.  

• A number of large student protests held on campuses and in the streets were met with attacks by AL 

supporters and were violently dispersed by police, and many participants were arrested.  

• Approximately 700,000 Rohingya refugees who had fled Myanmar since 2017 remained in 

Bangladesh, where most live in precarious camps that lack basic services.  

 

A2. Were the current national legislative representatives elected through free and fair elections? 1/4 (-1) 

 

The National Parliament is composed of 350 members, 300 of whom are directly elected. Political 

parties elect a total of 50 female members based on their share of elected seats.  

 

Hasina's AL overwhelmingly won the December 2018 polls, taking 288 of the 300 directly elected seats. 

Election day and the campaign that preceded it were marked by political violence in which at least 17 

people were killed, as well as legal and extralegal harassment of government opponents. The opposition 

BNP claimed that 6,000 of its supporters and 10 of its candidates had been arrested ahead of the 

elections, and that its candidates were subject to intimidation and violence. Zia, the BNP's leader, was 

convicted on corruption charges and jailed ahead of the polls and later banned from participating in them 

as a candidate, significantly harming the BNP 's competitiveness.  

 

In the election 's wake, the BNP issued allegations that the AL had benefit from widespread electoral 

fraud carried out by AL supporters with the complicity of law enforcement agents. The government also 

faced criticism for long delays in approving the accreditation of the Asian Network for Free Elections 

(ANFREL), which ultimately cancelled its election monitoring mission. A number of domestic missions, 

including one run by the highly regarded  human rights organization Odhikar, were also unable to 

observe the elections due to similar delays, or authorities' outright denial of accreditation.  

 

The previous general election in 2014 was boycotted by the main opposition party and was disrupted by 

significant violence.  

 

Score Change: The score declined from 2 to 1 because the year's parliamentary elections were marred 

by violence, intimidation against the opposition, allegations of fraud, and the obstruction of election 

monitoring missions. »  

 

Dat dit tevens bevestigd werd door HRW :  

 

« World Report 2019 – Bangladesh 

 

Attacks on Political Opposition, Peaceful Protesters, Students, and Media 

 

Bangladesh continued a harsh crackdown to suppress those that disagree or are critical of the ruling 

Awami League. These included members and supporters of the political opposition, journalists, 

prominent members of civil society, as well as students, and even school children.  

 

The leader of the Bangladesh Nationalist Party, Khaleda Zia, was convicted and jailed in February, after 

the courts finally moved long-standing pending cases against her. Zia's supporters said that the 

corruption cases against her were brought by the same military-backed government that had filed 

allegations against the current prime minister, Sheikh Hasina; however, after the Awami League came to 

office, all cases against Hasina were dropped, but those against Zia proceeded. 

 

Thousands of opposition supporters, including senior leaders, faced trumped-up cases. Newspapers 

reported that even names of individuals who are dead or critically ill in the hospital were included in 

these arbitrary actions.  

 

In July, university and school students launched a protest demanding road safety following the death of 

two students by a speeding bus. Eyewitnesses credibly alleged that members of the Awami League and 
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their student wing had attacked the students with sticks and machetes. Authorities took no action 

against those carrying out the abuses, but instead detained the protesting students. Police also arrested 

scores on vague allegations of "instigating" violence, based on their comments on social media either 

supporting the protests or criticizing the crackdown on students.  

Photojournalist Shahidul Alam, who was covering the protests, was detained in early August. He was 

arrested by members of the Detective Branch hours after he gave a media interview describing the 

violence he witnessed during the protests. He said he was beaten in custody. Other journalists covering 

the protests also reported being attacked. Several protesters faced secret detentions, in effect 

amounting to enforced disappearances. Alam was eventually released on bail in late November, 

although he continues to face charges against him. »  

 

“This presents a grave threat to an already embattled Bangladesh. The recent wave of Taliban terrorist 

attacks in urban centers across the country suggests a reinvigorated insurgency, with the Afghan 

government and security forces now also facing an onslaught from an emboldened IS-K” 

 

Dat verzoeker reeds mishandeld is geweest in Bangladesh en littekens behoudt op het lichaam. Dat dit 

voor verzoeker zorgt voor een verhoogd risico op een schending van artikel 3 EVRM.  

 

Dat tenslotte ook het gegeven dat verzoeker zijn land van herkomst op illegale wijze heeft verlaten het 

risico op een schending van artikel 3 EVRM met zich meebrengt. Overeenkomstig de "Emigration 

Ordinance Act XXIX of 1982" - is het recht om te emigreren wettelijk beperkt en het niet naleven van 

deze regels vormt een strafbaar feit dat strafbaar is met een gevangenisstraf tot 1 jaar.  

 

Artikel 7 van de Ordinance Act voorziet immers:  

 

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in farce, emigration of a 

citizen shall be lawful, if he is in possession of valid travel documents with registration endorsement 

under sub-section (4) of section 11, and-  

 

(a) he is in possession of a letter of appointment or a work permit from a foreign employer, or an 

employment or emigration visa from a foreign Government; or  

 

(b) he has been selected for emigration by a foreign employer through an organisation or authority or by 

a recruiting agent, recognised by the Government in this behalf or under an agreement or treaty 

between the Government and a foreign Government.  

 

Uit artikel 20 van de Ordinance Act blijkt dat:  

 

“20. (1) Whoever, except in conformity with the provisions of this Ordinance and the rules made 

thereunder, emigrates or attempts to emigrate or departs or attempts to depart shall be punishable with 

imprisonment for a term which may extend to one year simple imprisonment or with fine not exceeding 

Taka five thousand or with both” 

 

Dat de detentieomstandigheden te Bangladesh te wensen over laten:  

 

“Prison conditions are extremely poor; severe overcrowding is common, and juveniles are often 

incarcerated with adults.” 

 

“Torture and other ill-treatment in custody remained widespread and complaints were rarely 

investigated. The 2013 Torture and Custodial Death (Prevention) Act continued to be inadequately 

enforced due to a lack of political will and awareness among law enforcement agencies.” 

 

"Prison conditions remained harsh and at times life threatening due to overcrowding, inadequate 

facilities, and lack of proper sanitation. Odhikar stated these conditions contributed to custodial deaths, 

with 54 prisoners dying in prison in the first 11 months of the year.  

Physical Conditions: According to the Department of Prisons, in October there were 78,578 prisoners in 

a system designed to hold 36,614 inmates. Authorities often incarcerated pretrial detainees with 

convicted prisoners.  

Due to overcrowding, prisoners slept in shifts and did not have adequate toilet facilities. According to 

GIZ, the prisons do not meet minimum standards for adequate light, air, decency, and privacy. Human 

rights organizations and the media stated some prisoners did not receive medical care or water although 
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prison authorities stated that each prison has access to water. Water available in prisons was 

comparable with water available in the rest of the country, which was frequently not potable. Human 

Rights Commission Chairman Kazi Reazul Hoque told the media on August 23 after visiting the newly 

built Dhaka Central Jail in Keraniganj that human rights are being violated in the prison. He further said, 

"We will visit the prison every three months to improve the situation." Despite the new facility, there were 

still problems there. Prisoners at the new Dhaka Central Jail told the media in May that they must pay 

approximately 30,000 taka ($381) per month for food, bathing and toilet use, places to sleep, and other 

services. Authorities reportedly charged additional fees for visits with family members.  

Conditions in prisons, and often within the same prison complex, varied widely, because authorities 

lodged some prisoners in areas subject to high temperatures, poor ventilation, and overcrowding. The 

law allows individuals designated as VIPs to access "division A" prison facilities with improved living 

conditions and food, more frequent family visitation rights, and provision of a poorer prisoner to serve as 

an aide in their cell.  

While the law requires holding juveniles separately from adults, many juveniles were incarcerated with 

adults. Children were sometimes imprisoned (occasionally with their mothers) despite laws and court 

decisions prohibiting the imprisonment of minors.  

Authorities routinely held female prisoners separately from men. Although the law prohibits women in 

"safe custody" (usually victims of rape, trafficking, and domestic violence) from being housed with 

criminals, officials did not always provide separate facilities. Women were not permitted to leave this 

custody without permission from the authorities. 

Although Dhaka's new central jail has facilities for people with mental disabilities, specific provisions 

generally do not exist for people with disabilities. Judges may, however, reduce punishments for 

persons with more significant disabilities on humanitarian grounds and jailors may make special 

arrangements, for example, transferring inmates with more significant disabilities to the prison hospital. 

The prison hospital accommodates people with physical disabilities, the elderly, and those with broken 

limbs and cardiac problems, among other issues." 

 

'As of 30 June 2016, the total prison population was 73,177. Of those, 70,405 were male and 

2,772female. The majority of the people in prisons were awaiting trial - of the 73,177 total, 54,992 were 

on remand awaiting trial and 18,185 had been tried, convicted and sentenced. The vast majority of those 

on remand had been in custody for less than a year ( 188). In 2015-2016, Bangladesh had 45 people in 

prison per 100,000 head of population. This was one of the lowest rates in Asia and was lower than any 

European country (189). The official capacity of the country's prisons system in 2016 was 36,614. 

Prisons were holding, on avarage, about twice the number of people they were designed to take. The 

extent of overcrowding varied a lot from one prison to another, and from one region of the country to 

another (190). Due to overcrowding, prisoners in some establishments sleep in shifts and do not have 

adequate toilet facilities (191). 

 

According to the US DoS 2016 Report on Human Rights Practices, Prison conditions remained harsh 

and at times life threatening due to overcrowding, inadequate facilities, and lack of proper sanitation.' 

The same source noted that conditions in prisons, and often within the same prison complex, varied 

widely 'because authorities lodged some prisoners in areas subject to high temperatures, poor 

ventilation, and overcrowding. 'According to the German development organisation GIZ, prisons 'do not 

meet minimum standards for adequate light, air, decency, and privacy.' After visiting Dhaka Central Jail 

in 2016, the Chairman of the Bangladesh National Human Rights Commission said that 'human rights 

were being violated in the prison'; he undertook to continue making visits to improve the situation (192). 

While the law requires holding juveniles separately from adults, in practice many juveniles are held 

together with adults. Female prisoners are held separately from men ( 193). The government permits 

visits from the International Committee of the Red Cross (ICRC), from government-appointed 

committees and from district judges (194). The ICRC stated in their 2016 Annual Report regarding 

Bangladesh that, ‘[d]etainees in s ever al prisons had better living conditions after the authorities, with 

ICRC support, made improvements to infrastructure' (195)." 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de huidige veiligheidssituatie te Bangladesh tot op heden een schending 

inhouden van artikel 3 EVRM, dit zeker op bepaalde locaties te Bangladesh. Dat dit eens te meer aan 

een deugdelijke controle onderworpen dient te worden gelet op het gegeven dat foltering en arbitraire 

detentie in schrijnende omstandigheden een systematische praktijk betreft.  

 

Gezien het bovenstaande is het begin van bewijs dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat er 

een reëel risico van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling bestaat, gelet op het begin 

van bewijs voorgelegd door verzoeker. 
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In geval van een uitwijzing van een asielzoeker, komt het toe aan de administratieve overheid om een 

deugdelijk en diepgaand onderzoek te voeren wanneer zij geconfronteerd wordt met een risico op 

schending van artikel 3 EVRM25. Dat zij een inreisverbod aflevert als accessorium van een 

onzorgvuldig genomen bevel om het grondgebied te verlaten, druist in tegen de rechten van verzoeker.  

 

Dat verwerende partij middels haar dubbelzinnige handelswijze tevens duidelijk heeft laten blijken dat zij 

verzoeker niet in staat acht de openbare orde te schaden, daar zij hem gedurende de procedure in 

uiterst dringende noodzakelijkheid heeft vrijgelaten.  

 

Ernstige twijfels met betrekking tot de doeltreffendheid van het door de verwerende partij gevoerde 

onderzoek dienen te worden vastgesteld wanneer verwerende partij absoluut niet is nagegaan of er een 

risico bestaat dat verzoeker bij een terugkeer naar Bangladesh zal onderworpen worden aan een 

behandeling strijdig met artikel 3 EVRM. 

 

Om haar onderzoeksverplichting te respecteren, had de verwerende partij kunnen nagaan wat er 

gebeurt na een gedwongen terugkeer naar Bangladesh, eens te meer indien de betrokkene het land van 

herkomst op illegale wijze heeft verlaten. Bovendien had zij alle elementen die zij wist, dan wel 

redelijkerwijs had moeten weten, in rekening moeten brengen in de voorliggende beslissing.  

 

Normalerwijze komt het aan de administratieve overheid toe om een deugdelijk en diepgaand 

onderzoek te voeren wanneer zij geconfronteerd wordt met een risico op schending van artikel 3 EVRM 

en om op die manier elke gerede twijfel weg te nemen. Dergelijk onderzoek werd in casu niet gevoerd 

door de verwerende partij. De verwerende partij heeft aldus niet iedere gerede twijfel weggenomen 

omtrent een risico op schending van artikel 3 in geval van een uitwijzing van verzoeker naar 

Bangladesh.  

 

Het procedurele en materiële luik van artikel 3 EVRM werd geschonden nu de verwerende partij geen 

deugdelijk en diepgaand onderzoek heeft gevoerd. Verzoeker heeft een begin van bewijs aangevoerd 

(algemene rapporten).” 

 

2.2.2. In eerste instantie voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het EVRM. 

 

De Raad wijst ter terechtzitting op de inmiddels afgehandelde procedure van het ingediende verzoek tot 

internationale bescherming en meer bepaald naar het arrest van de Raad met nr. 228 760 van 13 

november 2019. 

 

De vraag wordt gesteld of verzoeker nieuwe elementen aanhaalde die niet aan bod zijn gekomen tijdens 

de behandeling van zijn verzoek tot internationale bescherming. De advocaat stelt dat er geen nieuwe 

elementen werden aangehaald in het verzoekschrift dat leidt tot huidig beroep. Ter terechtzitting 

gevraagd of de verzoeker nog belang heeft bij de grieven die betrekking hebben op de elementen, aan 

bod gekomen tijdens de behandeling van diens verzoek tot internationale bescherming, gelet op de 

definitieve afwijzing hiervan, stelt diens advocaat zich te gedragen naar de wijsheid van de Raad. 

 

De asielinstanties hebben al een beoordeling van artikel 3 van het EVRM doorgevoerd in het kader van 

de beoordeling van de asielaanvraag, meer bepaald bij het onderzoek. De verzoeker brengt ook thans 

geen elementen aan, ook niet in de aan het verzoekschrift toegevoegde stukken, die van aard zijn deze 

conclusies te vermogen te wijzigen. Er wordt aan herinnerd dat artikel 3 van het EVRM (en 4 van het 

Handvest) inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b, van de Vreemdelingenwet. Aldus wordt 

getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. 

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). 

 

Het gegeven bevel om het grondgebied te verlaten werd onmiddellijk opgeschort zodra verzoeker te 

kennen gaf een verzoek tot internationale bescherming in te dienen (op 20 mei 2019) en verzoeker kan 

niet ernstig voorhouden dat dit verzoek niet ernstig werd onderzocht. 

 

Verder blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker werd gehoord voor het nemen van de bestreden 

beslissing. Hij gaf aan dat het niet veilig zou zijn in Bangladesh “gezien de huidige politieke toestand”. 

Verzoeker bleef bijzonder vaag tijdens het gehoor en er zijn geen aanwijzingen in het administratief 

dossier dat verzoeker niet de kans kreeg om zijn argumenten kenbaar te maken. Op de vraag of 

verzoeker elders in Europa asiel had aangevraagd, doet hij alsof hij de vraag niet begreep. Tijdens de 

http://curia.europa.eu/
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behandeling van het verzoek tot internationale bescherming bleek bovendien dat verzoekers relaas niet 

waarachtig was en dat hij medewerking weigerde. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van de rechten van verdediging, meer bepaald het principe 

‘audi alteram partem’, benadrukt de Raad dat het vervullen van de hoorplicht maar zin heeft voor zover 

het horen de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of 

die haar appreciatie van de feiten kan beïnvloeden. Met andere woorden kan het niet voldoen aan de 

hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van de aan de verzoekende partij opgelegde nadelige 

beslissing leiden indien de verzoekende partij bij het vervullen van haar hoorrecht informatie kan 

aanreiken op grond waarvan de verwerende partij zou kunnen overwegen om deze nadelige beslissing 

niet te nemen, dan wel een voor de verzoekende partij minder nadelige beslissing te nemen. Het komt 

de verzoeker toe aan te duiden dat hij de diensten van de verwerende partij informatie had kunnen 

verschaffen die van invloed kan zijn op het opleggen van de jegens hem getroffen bestreden beslissing.  

 

Indien verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij dergelijke informatie kon verschaffen, dan komt het 

middel neer op een louter theoretische discussie omtrent het niet horen van verzoeker en zal dit enkele 

formele gebrek in de besluitvorming alsdan niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kunnen leiden. 

 

In dit geval maakt verzoeker niet aannemelijk dat indien het horen uitgebreider of in aanwezigheid van 

een tolk in zijn eigen taal had plaats gevonden, dit kon leiden tot een andere besluitvorming. Temeer 

ook het indienen van het verzoek tot internationale bescherming niet tot een ander resultaat heeft 

geleid. Verzoeker brengt geen nieuwe elementen aan die niet zijn beoordeeld door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of door de Raad en hij toont het actueel belang bij deze 

grieven, die betrekking hebben op het verzoek tot internationale bescherming, zoals artikel 3 van het 

EVRM, niet aan. Dit beginsel van behoorlijk bestuur is niet geschonden. Verzoeker verwijst overigens 

terecht naar de motieven vervat in het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering van dezelfde dag als de thans bestreden beslissing, waaruit blijkt dat een 

onderzoek is gevoerd naar artikel 3 van het EVRM. Verder is verzoekers situatie en het risico op een 

schending van artikel 3 van het EVRM rigoureus onderzocht door de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen en door de Raad. Verzoeker kan gevolgd worden dat bij het nemen van 

een bevel om het grondgebied te verlaten de verwerende partij ertoe gehouden is een streng onderzoek 

te voeren naar de toepassing van artikel 3 van het EVRM, maar in dit geval is dit niet meer actueel en 

toont verzoeker geen actueel belang bij de grief aan. Dit klemt nog meer nu aan verzoeker een bevel 

om het grondgebied te verlaten onder de vorm van een bijlage 13quinquies is gegeven op 20 december 

2019 en verzoeker beaamt dat hiertegen geen beroep werd ingesteld. 

 

In dezelfde optiek heeft verzoeker geen belang bij de grief dat het zorgvuldigheidsbeginsel is 

geschonden. De Raad wijst erop dat van verzoeker kon verwacht worden dat hij meer informatie leverde 

dan wat hij aanbracht en dat bovendien verzoeker enkel de bestreden beslissing verwijt niet in te gaan 

op het risico, beschreven in artikel 3 van het EVRM. Voor het overige, zoals uit de bespreking van het 

eerste middel blijkt, werd evenmin de formele motiveringsplicht geschonden. 

 

Verder blijkt dat evenmin de artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 geschonden zijn. 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt hij de bestreden beslissing niet zou begrepen hebben nu hij 

erkent dat de grieven met betrekking tot artikel 3 van het EVRM al behandeld zijn in het kader van het 

afgewezen verzoek tot internationale bescherming. De grieven die betrekking hebben op de veiligheid in 

het land van herkomst en de precaire mensenrechtensituatie aldaar, zijn thans achterhaald. Het risico 

op een schending van artikel 3 van het EVRM werd uitvoerig onderzocht en verzoekers advocaat 

verklaart ter terechtzitting dat hij geen andere elementen aan bod heeft laten komen dan deze 

voorgebracht in het kader van de procedures van het verzoek tot internationale bescherming. Ook de 

elementen aangaande zijn persoonlijke vrees om vervolgd te worden in het herkomstland zijn aan bod 

gekomen. 

 

Het tweede en het derde middel zijn, zo ontvankelijk, ongegrond. 

 

2.3. Bijgevolg heeft verzoeker geen gegrond middel aangevoerd en moet het beroep worden verworpen. 
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3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

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 zevenentwintig januari tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


