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 nr. 232 636 van 14 februari 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. VERJAUW 

Anna Bijnsstraat 6 

2600 BERCHEM 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 2 augustus 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 17 juli 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 augustus 2019 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. VAN SANDE, die loco advocaat L. VERJAUW verschijnt 

voor de verzoekende partij, en van advocaat L. RAUX, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker is, volgens zijn eigen verklaringen, in november 2018 in België aangekomen. Op 17 juli 2019 

wordt verzoeker in illegaal verblijf aangetroffen door de politiediensten van de Wegpolitie en hiervan 

wordt een administratief verslag opgesteld. Op dezelfde dag wordt verzoeker gehoord door de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 2 

politiediensten. Op dezelfde dag beslist de verwerende partij om aan verzoeker een bevel om het 

grondgebied met vasthouding met het oog op verwijdering af te leveren. Deze beslissing wordt op 

dezelfde dag ter kennis gegeven. Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Uit de akte van kennisgeving (bijlage 13septies) blijkt dat de verzoeker van zijn vrijheid werd beroofd op  

17 juli 2019 en dat de bestreden beslissing op 17 juli 2019, in het gesloten Centrum voor Illegalen te 

Vottem, aan de verzoeker werd ter kennis gebracht. 

 

Artikel 39/57 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), zoals van toepassing 

op de datum van de kennisname, luidt als volgt: 

 

“§1. De in artikel 39/2 bedoelde beroepen worden ingediend bij verzoekschrift binnen dertig dagen na de  

kennisgeving van de beslissing waartegen ze zijn gericht. 

Het verzoekschrift wordt ingediend binnen tien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen 

het is gericht : 

1° indien het beroep is ingediend door een vreemdeling die zich op het ogenblik van de kennisgeving 

van de beslissing bevindt in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of die ter 

beschikking is gesteld van de regering; 

(…) 

§ 2. De in paragraaf 1 bepaalde beroepstermijnen beginnen te lopen : 

1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf 

de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de 

geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of op zijn gekozen woonplaats; 

2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde 

werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de 

geadresseerde het tegendeel bewijst; 

3° wanneer de kennisgeving is gebeurd door afgifte tegen ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die 

volgt op de afgifte of de weigering tot ontvangst; 

4° wanneer de kennisgeving is gebeurd per fax of bij elke andere bij deze wet toegelaten en niet in dit lid 

voorziene betekeningswijze, vanaf de eerste dag die volgt op die van de verzending. 

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke 

feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. 

Voor de toepassing van deze bepaling wordt als werkdag beschouwd, elke dag niet zijnde een zaterdag, 

zon- of feestdag.” 

 

De bestreden beslissing werd aan de verzoeker afgegeven op 17 juli 2019. Overeenkomstig artikel 

39/57, §2, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet, begint de beroepstermijn dus te lopen vanaf 18 juli 

2019 en eindigt overeenkomstig artikel 39/57, §2, tweede lid van de vreemdelingenwet op maandag 29 

juli 2019. 

 

Om te bepalen over welke beroepstermijn de verzoeker precies beschikt, dient te worden nagegaan of 

de verzoeker zich op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing bevond in een 

welbepaalde plaats, zoals bedoeld in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet (cf. artikel 39/57, §1, eerste 

lid, 1° van de vreemdelingenwet). Het relevante artikel 74/8, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet, 

zoals van toepassing ten tijde van verzoekers vrijheidsberoving, luidt als volgt: “De nodige maatregelen 

kunnen worden genomen opdat de betrokkene de plaats waar hij wordt opgesloten, ter beschikking 

gesteld van de Regering of vastgehouden overeenkomstig de artikelen 7, 8bis , § 4, 27, 29, tweede lid, 

44septies, § 1, 51/5, § 1, tweede lid, of § 4, derde lid, 57/32, § 2, tweede lid, 74/5 of 74/6 niet zonder de 

vereiste toestemming verlaat.” Het gesloten Centrum voor Illegalen te Vottem maakt een plaats uit waar 

de verzoeker sinds 17 juli 2019 wordt vastgehouden, zoals bedoeld in artikel 74/8 van de 

vreemdelingenwet. Het staat dan ook vast en het wordt ter terechtzitting niet betwist dat de verzoeker 

zich op het ogenblik van de kennisgeving van de bestreden beslissing bevond in een plaats zoals 

bedoeld in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet. 

 

Overeenkomstig artikel 39/57, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet, beschikte de verzoeker 

bijgevolg over een beroepstermijn van tien dagen om de onderhavige vordering in te stellen. 
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Het voorliggende verzoekschrift werd ingediend met een aangetekende brief van vrijdag 2 augustus 

2019, dit is de zestiende dag nadat de verzoeker tekende voor de ontvangst van de bestreden 

beslissing. Het verzoekschrift werd derhalve ingediend buiten de wettelijk voorziene beroepstermijn van 

tien dagen (artikel 39/57, §1, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet). Verzoeker kan niet worden 

gevolgd in de stelling dat hij “aldus, op het ogenblik van het indienen van zijn verzoekschrift, niet meer in 

een gesloten instelling (was), waardoor verzoeker meent dat de beroepstermijn van 30 dagen van 

toepassing”. Het beroep tot nietigverklaring is in de regel laattijdig ingesteld.  

 

Verzoeker voert zowel in het verzoekschrift als in een “nota van antwoord op de opmerkingen van de 

Belgische staat” overmacht aan. Ter terechtzitting wordt de laattijdigheid van het beroep en de 

opgeworpen overmacht aan het tegensprekelijk debat onderworpen. 

 

In de nota repliceert de verwerende partij dat verzoeker zich in het verzoekschrift beroept op overmacht: 

“Van de vaststelling van de onontvankelijkheid van het beroep wegens laattijdigheid kan enkel worden 

afgezien wanneer de verzoekende partij aantoont dat zij wegens overmacht verhinderd werd tijdig haar 

verzoekschrift in te dienen”. In de nota wordt met betrekking tot de aangevoerde overmacht gesteld: “Uit 

de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij minstens op 22.07.2019 gevraagd 

heeft om de bijstand van een Pro Deo advocaat. Het blijkt nergens uit dat deze aanvraag negatief 

beantwoord werd en evenmin bevestigt dit de stelling van de huidige raadsman van verzoekende als 

zou verzoekende partij slechts na haar vrijlating uit het gesloten centrum contact hebben kunnen 

opnemen met een raadsman. De verzoekende partij toont niet aan de beweerde verhindering om het 

beroep tijdig in te dienen uitgaat van een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis, die 

onvoorzienbaar en onvermijdbaar is en die door het slachtoffer niet kan worden beïnvloed.” 

 

Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de wil van de mens om, die hij niet kon 

voorzien of vermijden (RvS 28 augustus 2008, nr. 185.889) 

 

Het administratief dossier bevat een e-mail verzonden op 22 juli 2019 van “L. J.-F. (…) (CIV)” aan  

“Bur_CID01” waarin wordt gesteld: “demande advocat pro deo > mis à la permanence du jour”. Hieruit 

volgt dat verzoeker ontegensprekelijk de bijstand van een advocaat heeft gevraagd. De verwerende 

partij bevestigt dit in de nota. Het verweer dat nergens uit blijkt dat deze aanvraag negatief beantwoord 

werd, overtuigt niet. De Raad stelt vast dat het administratief dossier inderdaad geen bewijs bevat “dat 

deze aanvraag negatief beantwoord werd”. Bij gebrek aan enig stuk van de verwerende partij dat 

aantoont of er hoe dan ook een gevolg werd gegeven aan de vraag naar een advocaat, is het voor 

verzoeker onmogelijk een positief bewijs te leveren. Het enige stuk waarop de Raad zich kan baseren is 

voormelde e-mail van 22 juli 2019 waaruit blijkt dat verzoeker om een advocaat heeft gevraagd. 

Verzoeker toont aan dat het geen gevolg geven aan zijn vraag om een advocaat een gebeurtenis is 

buiten zijn wil om, die hij niet kon voorzien of vermijden. De stelling van de raadsvrouw dat verzoeker 

slechts na zijn vrijlating uit het gesloten centrum contact met haar heeft kunnen opnemen, is hiermee 

aannemelijk gemaakt. 

 

De Raad is bijgevolg bevoegd om kennis te nemen van het beroep en van de middelen die ter adstructie 

daarvan worden aangevoerd.  

 

3.1. De verzoeker voert in het enige middel de schending van de motiveringsplicht en van artikel 3 van 

het EVRM aan. Samengevat stelt de verzoeker dat de bestreden verwijderingsmaatregel werd genomen 

zonder dat op dat moment een nauwkeurig onderzoek werd gevoerd naar de rechten van de verzoeker, 

die stelt de Marokkaanse nationaliteit te hebben en afkomstig te zijn van Al Houceima, op bescherming 

in het licht van artikel 3 van het EVRM. 

 

“Onveiligheid in Marokko 

In de beslissing wordt het argument van verzoeker als zou het onveilig zijn in Marokko niet behandeld. 

Op de concrete situatie en de onveiligheid in Marokko wordt niet ingegaan. 

Verzoeker wenst aan te halen dat de situatie in Marokko voor hem hoogst onveilig is. Verzoeker 

ontvluchtte zijn thuisland omwille van geweld omtrent de Hirak-beweging in Al Houceima (noorden van 

het land). Het betreft een beweging die strijd voor een betere leefomstandigheden en meer rechten voor 

Rifijn- se bewoners in Marokko. Niettemin hangt tussen de beweging en de Marokkaanse overheid een 

sluier van geweld, arrestaties en repressieve veroordelingen. In oktober van 2016 ontstond in Marokko 

een vlaag van opstanden en demonstraties naar aanleiding van het overlijden van een lokale visboer die 

door het hardhandig optreden van ordediensten. Teneinde zijn goederen te beschermen kwam deze 

man vast te zitten in de grijpbak van een vuilnisophaalcontainer. Dit voorval werd integraal gefilmd en op 
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het internet geplaatst, wat leidde tot grote beroering binnen de Rifijnse gemeenschap. Ordediensten 

onderdrukten de oorspronkelijk vreedzame protesten met machtsvertoon, onderdrukking en geweld. De 

broer van verzoeker nam tevens deel aan de protesten en werd hiervoor veroordeeld tot een effectieve 

gevangenisstraf van 2 jaar. In 2018 werd nog een Belgische Hirak-activist opgepakt aan de 

Marokkaanse grens. De 36-jarige activist van Belgische als Marokkaanse nationaliteit kwam in het vizier 

van de Marokkaanse ordediensten door zijn pro-Hirak berichten op sociale media. Hij werd aangeklaagd 

voor het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, het aanmoedigen van opstanden en het 

schenden van de territoriale integriteit van het koninkrijk Marokko. 

Verzoeker verwijst graag naar het reisadvies van Binnenlandse Zaken, terug te vinden op de website: 

"Ondanks het einde van de demonstraties met sociaal karakter in het bijzonder in het noorden van het 

land kan de politie in deze streek zoals overal in het land personen die de openbare orde verstoren (ook 

op sociale netwerken), aanhouden. Pas op: Belgen die eveneens de Marokkaanse nationaliteit hebben, 

worden door de plaatselijke overheden uitsluitend als Marokkaan beschouwd! ” Al Houceima is een is 

een Rifijnse stad in het noorden van Marokko. Daarnaast valt ook nog te lezen dat er gevreesd wordt 

voor onrust en terroristische aanslagen: “Er werd reeds gewezen op het verhoogde terroristische risico 

door de terugkeer van talrijke djihadistische strijders naar Marokko. Deze bedreiging bestaat over het 

gehele Marokkaanse grondgebied. De laatste aanslag in Marokko dateert van 28 april 2011 en was 

gericht tegen een toeristencafé op het wereldberoemde Jamaa El Efna-plein in Marrakech. De 

Marokkaanse overheden berichten regelmatig over de ontmanteling van terroristische cellen of het 

verijdelen van aanslagen. Gezien de gebeurtenissen hierboven, kan men beschouwen dat het risico van 

geweld tegen Westerse belangen reëel is. Het terroristische risico neemt vooral de vorm aan van 

aanslagen gepleegd door enkelingen ("lone wolfs ”). Ontvoeringen en gijzelnemingen behoren in 

Marokko minder tot de mogelijkheden.” Onderhavig betoog wijst aan dat de toestand voor verzoeker in 

Marokko heden ten dage hoogst onveilig is. Er bestaat een reële dreiging represailles van het regime en 

tegenstander van de Hirak-beweging 

Schending art. 3 EVRM 

Artikel 3 EVRM: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen” Het betreft een absoluut mensenrecht, waarvan in geen 

enkele omstandigheid kan worden afgeweken worden en waar geen belangenafweging aan te pas 

komt. Het spreekt voor zich dat de omstandigheden in Marokko nog steeds verontrustend en uitermate 

onveilig zijn voor verzoeker. Bovendien laat zijn gezondheidstoestand een terugkeer niet toe, gelet op 

de slechte kwaliteit van de medisch-psychische dienstverlening in Marokko. Gelet op deze redenen zou 

een terugkeer naar Irak een inbreuk uitmaken op artikel 3 EVRM.” 

 

3.2. Artikel 3 van het EVRM luidt als volgt: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat een verzoeker 

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

aan de door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna verkort het EHRM) gegeven 

aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van slechte 

behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen van de verwijdering naar het land van 

bestemming dienen te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en 

met de omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de verzoeker (zie EHRM 4 december 2008, 

Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, 

Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). 

Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten is gebaseerd op artikel 7 van de vreemdelingenwet. 

Deze bepaling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7 en 8 van de Terugkeerrichtlijn. Artikel 3 van de 

Terugkeerrichtlijn legt de relevante definities vast die in artikel 1 van de vreemdelingenwet worden 

hernomen. Zo wordt bepaald: 

“5° terugkeer: het feit dat een onderdaan van een derde land, hetzij op vrijwillige basis nadat hij het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot verwijdering, hetzij gedwongen, terugkeert naar zijn 

land van herkomst of een land van doorreis overeenkomstig communautaire of bilaterale 

overnameovereenkomsten of naar een derde land waarnaar de betrokken onderdaan besluit vrijwillig 

terug te keren en waar deze wordt gemachtigd of toegelaten tot het verblijf; 

6° beslissing tot verwijdering: de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling 

vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt; 

7° verwijdering: de tenuitvoerlegging van de beslissing tot verwijdering, namelijk de fysieke verwijdering 

van het grondgebied;” 

Hieruit blijkt dat een beslissing tot verwijdering, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten, op zich 

reeds niet enkel vaststelt dat een vreemdeling illegaal op het grondgebied verblijft, maar eveneens een 
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terugkeerverplichting oplegt. Eveneens blijkt dat de terugkeerverplichting niet naar om het even welk 

land geldt, maar ofwel naar het land van herkomst ofwel een land van doorreis overeenkomstig 

communautaire of bilaterale overnameovereenkomsten ofwel naar een derde land waarnaar de 

betrokken onderdaan besluit vrijwillig terug te keren en waar deze wordt gemachtigd of toegelaten tot 

het verblijf. 

Een bevel om het grondgebied te verlaten veronderstelt dat reeds een onderzoek naar artikel 3 van het 

EVRM moet gebeuren. Een dergelijk bevel houdt immers voor de verzoeker reeds de verplichting in het 

grondgebied te verlaten en legt een terugkeerverplichting op. De Raad herhaalt dat het onderzoek of de 

verwijderingsmaatregel afbreuk kan doen aan de bescherming verleend door artikel 3 van het EVRM 

niet kan worden uitgesteld tot een later tijdstip. Artikel 7 van de vreemdelingenwet dat de rechtsgrond 

vormt voor de beslissing tot verwijdering, stelt in de aanhef immers op duidelijke wijze dat een bevel kan 

of moet worden afgegeven “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal 

verdrag”. Bijgevolg diende de gemachtigde reeds bij het nemen van een beslissing houdende een bevel 

om het grondgebied te verlaten te onderzoeken of de verwijderingsmaatregel in overeenstemming is 

met de normen van de internationale verdragen waardoor België gebonden is, te dezen met artikel 3 

van het EVRM (RvS 28 september 2017, nr. 239.259 en RvS 8 februari 2018, nr. 240 691; zie RvV 

verenigde kamers 8 maart 2018, nr. 200 933; RvV verenigde kamers 9 maart 2018, nrs. 200 976 en 200 

977). De Raad van State stelde dienaangaande op 29 mei 2018 duidelijk het volgende in de arresten 

nrs. 241.623 en 241.625: 

“Het nemen van een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten houdt in dat de 

rechtstoestand van de betrokken vreemdeling als dusdanig bestaat op het ogenblik dat die beslissing 

wordt genomen, dat die vreemdeling op dat ogenblik dus geen titel (meer) heeft om op het grondgebied 

te verblijven zodat hij er onwettig verblijft en dat hij derhalve het grondgebied dient te verlaten. Het 

betreft dan ook een beslissing tot verwijdering in de zin van artikel 1, 6°, van de vreemdelingenwet. De 

betrokken vreemdeling is ertoe gehouden de terugkeerverplichting na te leven en het bevel om het 

grondgebied te verlaten, […], uit te voeren zonder dat de verzoekende partij [in casu de gemachtigde] 

een nieuwe beslissing dient te nemen. Naar luid van artikel 7, eerste lid, van de vreemdelingenwet wordt 

een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in 

een internationaal verdrag. De verzoekende partij moet derhalve bij het nemen van een beslissing 

houdende bevel om het grondgebied te verlaten reeds onderzoeken of die verwijderingsmaatregel in 

overeenstemming is met de normen van de internationale verdragen waardoor België gebonden is, te 

dezen met artikel 3 van het EVRM. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de mogelijkheid voor de 

verzoekende partij om bij niet naleving van het bevel om het grondgebied te verlaten over te gaan tot 

dwangmaatregelen met het oog op verwijdering in de zin van artikel 1, 7°, van de vreemdelingenwet, 

zijnde de fysieke verwijdering van het grondgebied. Enerzijds kan de toestand immers in die zin 

evolueren dat er zich bij het nemen van de beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten 

nog geen gevaar voor een schending van artikel 3 van het EVRM voordoet doch naderhand wel, 

wanneer de verzoekende partij effectief wil overgaan tot verwijdering. Anderzijds kan niet worden 

verondersteld dat de betrokken vreemdeling het bevel om het grondgebied te verlaten niet zal naleven 

zodat de verzoekende partij er zich niet van kan onthouden een mogelijke schending van artikel 3 van 

het EVRM te onderzoeken onder het voorwendsel dat zij dergelijk onderzoek zal voeren bij het nemen 

van dwangmaatregelen met het oog op de fysieke verwijdering van de vreemdeling.” 

En ook: 

“In de laatste zin van punt 199 van het arrest van 13 december 2016 in zake Paposhvili t. België stelt 

het EHRM vast dat de Raad van State, die was gevat door een cassatieberoep, de in die zaak gevolgde 

redenering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bevestigd en heeft gepreciseerd dat de 

evaluatie van de medische toestand van een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een 

verwijderingsmaatregel en aan wie de machtiging tot verblijf was geweigerd, moest gebeuren op het 

ogenblik van de gedwongen uitvoering van die verwijderingsmaatregel en niet op het ogenblik van het 

aannemen van die maatregel. Met uitdrukkelijke verwijzing naar punt 199 in fine, vervolgt het EHRM in 

punt 202 dat de omstandigheid dat de evaluatie van de medische toestand van de betrokkene ook in 

extremis had kunnen gebeuren op het ogenblik van de gedwongen uitvoering van de 

verwijderingsmaatregel, niet tegemoet komt aan de bekommernissen van artikel 3 van het EVRM 

wanneer er geen aanwijzingen zijn betreffende de omvang van dergelijk onderzoek en het effect ervan 

op het bindende karakter van het bevel om het grondgebied te verlaten. Ook met het bestreden arrest is 

uitspraak gedaan over de wettigheid van een bevel om het grondgebied te verlaten waarbij geen 

onderzoek was gedaan naar een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM in het licht van de 

concrete gegevens van de zaak. Net als in de zaak die tot het meergenoemde arrest van het EHRM van 

13 december 2016 heeft geleid, was ook te dezen nog geen effectieve verwijdering van verweerder 

voorzien. Nu het EHRM ook in dat arrest naar die omstandigheden heeft verwezen, heeft de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen er geen betekenis aan gegeven die strijdig is met de bewoordingen of de 
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inhoud ervan door te oordelen dat een mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM moet worden 

onderzocht bij het nemen van een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten en niet 

pas op het ogenblik van de gedwongen verwijdering van de vreemdeling.” 

De mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM moet dus, in weerwil van hetgeen de verweerder in 

de nota met opmerkingen aangeeft, reeds worden onderzocht bij het nemen van een beslissing 

houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. Het EHRM heeft in dit kader tevens gesteld dat 

voor een zinnig en grondig onderzoek in het licht van de artikelen 2 en 3 iuncto artikel 13 van het EVRM 

het land van bestemming duidelijk dient te zijn. Zo stelt het Hof in de zaak nr. 43875/09 van 15 april 

2014 “Asalya t. Turkije” waar het vaststelt in § 113 dat het administratief rechtscollege van Ankara geen 

rekening heeft gehouden met het persoonlijk risico voor de verzoeker: “the court believes that this 

deficiency is due, at least to some extent, to the fact that neither the original deportation order nor any 

subsequent submissions by the Ministry to the domestic courts specified where exactly the applicant 

would be deported to. Such ambiguity is unacceptable, not only because it exacerbated the applicant’s 

already precarious position, but also because it inevitably hampered any meaningful examination of the 

risks involved in his deportation, thus rendering the protection afforded under Article 13 illusory.” (eigen 

vertaling: het Hof gelooft dat dit gebrek, minstens tot op zekere hoogte, ligt aan het feit dat noch de 

originele verwijderingsbeslissing noch enige volgende suggestie van het ministerie aan de nationale 

hoven verduidelijkte waar exact de verzoeker naar zou worden verwijderd. Zulke ambiguïteit is niet 

accepteerbaar, niet enkel omdat het de reeds kwetsbare positie van verzoeker verergert, maar ook 

omdat het onvermijdelijk een zinnig onderzoek naar de risico’s die vervat liggen in de verwijdering 

verhinderde, en op die wijze de bescherming geboden onder artikel 13 illusoir maakt.”) 

In de bestreden akte kan worden gelezen: “Gezien betrokkene niet in het bezit is van de vereiste 

documenten zal de grens worden bepaald nadat het risico op schending van artikel 3 EVRM werd 

onderzocht. Er zal ter zake een nieuwe beslissing genomen worden waarbij de grens wordt bepaald en 

waartegen een schorsend beroep bij de RVV kan ingesteld worden.” 

In casu blijkt uit de bewoordingen van de bestreden akte dat de gemachtigde het onderzoek naar een 

mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM uitdrukkelijk heeft uitgesteld naar een later, niet 

bepaald en niet voorzienbaar tijdstip. Ter terechtzitting blijkt niet dat er inmiddels een nieuwe 

terugleidingsbeslissing werd genomen. De handelwijze van de gemachtigde is dan ook in strijd met de 

hiervoor geciteerde rechtspraak en ontneemt de verzoeker elk effectief rechtsmiddel, zoals hiervoor 

geschetst. 

De Raad benadrukt dat de huidige bestreden beslissing blijkens de rechtsgrond en de motieven ervan, 

een verwijderingsbeslissing (d.i. een terugkeerbesluit in de zin van de Terugkeerrichtlijn) is die een titel 

verschaft om tot gedwongen uitvoering over te gaan. Daar de bestreden beslissing een uitvoerbare 

beslissing is, lijkt het dan ook dat de verweerder op grond hiervan de verzoeker naar haar land van 

herkomst kan verwijderen. 

Een motivering die verwijst naar de intentie om later een nieuwe beslissing te treffen, kan, daargelaten 

proceseconomische overwegingen, overigens niet verhinderen dat de thans bestreden beslissing 

zonder verdere maatregelen kan worden uitgevoerd. 

Het is overigens niet helemaal duidelijk uit de bestreden beslissing en uit de nota of verwerende partij 

zinnens is een gehele nieuwe beslissing te nemen die de bestreden akte volledig vervangt of anderszins 

vervangt, dan wel van zinnens is enkel een beslissing te nemen tot het bepalen van de grens waarbij 

het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten verder blijft gehandhaafd. Wat er ook van zij, 

dit gegeven doet geen afbreuk aan wat hierboven reeds werd gesteld, met name dat de gemachtigde 

reeds ten aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten diende te onderzoeken of deze 

beslissing in overeenstemming is met artikel 3 van het EVRM. 

Thans kan de Raad dan ook enkel vaststellen dat de gemachtigde nagelaten heeft om bij het treffen van 

de thans bestreden verwijderingsmaatregel een grondig onderzoek te voeren inzake een mogelijke 

schending van artikel 3 van het EVRM bij de verwijdering van de verzoeker naar zijn land van herkomst 

dan wel naar een land zoals bepaald in de Terugkeerrichtlijn. Door te stellen dat de grens later zal 

worden bepaald na een toekomstig onderzoek van artikel 3 van het EVRM, heeft de verweerder de 

Raad bovendien in de volkomen onmogelijkheid gesteld om een effectief rechtsmiddel te bieden wat 

betreft het risico dat de thans bestreden verwijderingsmaatregel kan inhouden op schending van artikel 

3 van het EVRM. 

 

De aangevoerde schending van de motiveringsplicht in het licht van artikel 3 van het EVRM is gegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 
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21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 17 juli 2019 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien februari tweeduizend twintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


