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 nr. 257 122 van 23 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. ZAMANI 

Frans Gasthuislaan 33 

1081 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 21 juni 2021 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing tot terugdrijving van 11 juni 2021. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 juni 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. ZAMANI, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 9 februari 2012 een verzoek in om internationale bescherming. Op 21 juni 2012  

werd hem de subsidiaire beschermingsstatus toegekend. 

 

1.2. Op 6 januari 2021 is verzoeker teruggekeerd naar Afghanistan, volgens zijn verklaringen om zijn 

moeder te bezoeken die behandeld werd wegens kanker. 
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1.3. Bij zijn terugkeer in België op 11 juni 2021 wordt verzoeker tegengehouden bij de grenscontrole op 

de luchthaven te Zaventem.  

 

Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is:  

 

“TERUGDRIJVING 

Op 11/06/2021 ........................ om 18:47............. uur, aan de grensdoorlaatpost Brunat 

..................................., 

werd door ondergetekende, 

................................................................................................................................ 

1 

de heer / mevrouw : 

[…] 

geboren op […]  te Maidan Wardak geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Afghanistan wonende te [….] 

houder van het document paspoort nummer […] 

afgegeven te Bonn op : […] 

[…] 

afkomstig uit Istanbul International met Turkish Airlines (TK1939) (het gebruikte transportmiddel 

vermelden en bijvoorbeeld het nummer van de vlucht), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang 

tot het grondgebied aan hem (haar) wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen,  

om de volgende reden(en) : 

[…] 

 (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 1°/2°)2 

Reden van de beslissing: Betrokkene keert heden terug uit Afghanistan. Hij heeft echter nagelaten om 

zijn gemeentebestuur te verwittigen van zijn afwezigheid en werd bijgevolg ambsthalve geschrapt. Tevens 

werd zijn Belgische verblijfstitel met nummer 333938765 op 19/06/2019 gesupprimeerd. Betrokkene kan 

niet aantonen welke stappen hij heeft ondernomen teneinde zich te laten registeren in een 

gemeenteregister; hij verklaart geen vaste verblijfplaats te hebben. Betrokkene is niet in het bezit van een 

geldig visum dat hem toelaat het grondgebied te betreden.  

[…]” 

 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. Er is voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 43, § 1, eerste lid van het PR RvV. Verzoeker 

wijst er immers terecht op dat hij van zijn vrijheid is beroofd met het oog op de gedwongen 

tenuitvoerlegging van de beslissing tot terugdrijving die op elk ogenblik kan plaatsvinden en heeft dus de 

feiten uiteengezet die de indiening van de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

Verweerder betwist het hoogdringende karakter van de vordering niet.  

 

2.2. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid 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), slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van 

een bestuurshandeling kan worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de 

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan 

berokkenen.  

 

2.3. De middelen  

 

2.3.1. Verzoeker zet zijn enig middel uiteen als volgt:  

 

“Eerste en enige middel: schending van artikelen 5 en 3 EVRM en zorgvuldigheidsplicht. 

A.  

Artikel 13 EVRM vermeldt uitdrukkelijk het hiernavolgende:  

 “Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel 
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Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan door  

personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.” 

Er dient te worden opgemerkt dat de bestreden beslissing op 11 juni 2021 aan de verzoeker werd  

betekend. Hij werd vervolgens meteen in een gesloten centrum plaatst, doch werd er pas op 16 juni 2021 

een advocaat aangesteld (stukken 1 en 4).  

Verder, ondanks het feit dat er meteen na het eerste contact tussen verzoeker en zijn raadsman, zijnde 

op 18 juni 2021 een aanvraag werd ingesteld tot de inzage van het administratieve dossier (stuk 5), werd 

er tot op heden geen toegang tot het administratieve dossier toegekend.  

Door geen toegang tot het administratief dossier te hebben gekregen is derhalve niet onduidelijk of de 

gewaarborgde internationale en nationale rechten van verzoeker al dan niet gerespecteerd zijn. Aldus, 

gelet op het voorgaand meent verzoeker dat zijn rechten van verdediging zijn geschonden.  

B. 

Artikel 3 EVRM vermeldt verder uitdrukkelijk als volgt: 

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen 

of bestraffingen.” 

Er dient te allen tijde erop te worden toegezien dat de maatregelen die worden opgelegd geen schending 

uitmaken van de fundamentele rechten die zijn vastgelegd in voormeld artikel. 

Dit artikel dient dan ook volgens the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (hierna 

afgekort als UNHCR) als volgt te worden geïnterpreteerd: 

 “A. The Principle of Non-Refoulement Under International Refugee Law  

Non-Refoulement Obligations Under International Refugee Treaties (i) The 1951 Convention Relating to 

the Status of Refugees and its 1967 Protocol.  

 

5. The principle of non-refoulement constitutes the cornerstone of international refugee protection. It is 

enshrined in Article 33 of the 1951 Convention, which is also binding on States Party to the 1967 Protocol. 

Article 33(1) of the 1951 Convention provides:  

 

“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers 

of territories where his [or her] life or freedom would be threatened on account of his [or her] race, religion, 

nationality, membership of a particular social group or political opinion.” 

 

(…) 

7. The prohibition of refoulement to a danger of persecution under international refugee law is applicable 

to any form of forcible removal, including deportation, expulsion, extradition, informal transfer or 

“renditions”, and non-admission at the border in the circumstances described below. This is evident from 

the wording of Article 33(1) of the 1951 Convention, which refers to expulsion or return (refoulement) “in 

any manner whatsoever”. It applies not only in respect of return to the country of origin or, in the case of 

a stateless person, the country of former habitual residence, but also to any other place where a person 

has reason to fear threats to his or her life or freedom related to one or more of the grounds set out in the 

1951 Convention, or from where he or she risks being sent to such a risk. 

 

8. The principle of non-refoulement as provided for in Article 33(1) of the 1951 Convention does not, as 

such, entail a right of the individual to be granted asylum in a particular State. It does mean, however, that 

where States are not prepared to grant asylum to persons who are seeking international protection on 

their territory, they must adopt a course that does not result in their removal, directly or indirectly, to a 

place where their lives or freedom would be in danger on account of their race, religion, nationality, 

membership of a particular social group or political opinion. As a general rule, in order to give effect to 

their obligations under the 1951 Convention and/or 1967 Protocol, States will be required to grant 

individuals seeking international protection access to the territory and to fair and efficient asylum 

procedures. 

 

(…)” 

(eigen onderlijning) 

C. 

Het principe van zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de gemachtigde van de minister de verplichting 

heeft om zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze dient voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het 

nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken (zie RvV nr. 224 105 van 18 juli 2019). 

D. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Toepassing van voormelde principes in het onderhavige geval 

Verzoeker wenst op te merken dat momenteel in Afghanistan de algemene veiligheidssituatie zeer slecht 

is. Dit blijkt duidelijk uit het recente rapport van EASO van 2020 . In dit rapport wordt aangaande de streek 

van waar verzoeker afkomstig is en naar waar hij door verwerende partij wordt teruggedreven als volgt 

vermeld:  

   

(…) 

   

Verder wordt er in de bestreden beslissing het hiernavolgende medegedeeld:  

Verzoeker wenst dienaangaande op te merken dat hij zich na, het slechte nieuws dat zijn moeder kanker 

heeft en onmiddellijk moest worden geopereerd, volledig heeft laten leiden door zijn emoties en niet meer 

helder heeft nagedacht. Verzoeker is dan ook op 6 januari 2021 naar Afghanistan vertrokken om zijn 

moeder te zien.  

Bij zijn vertrek naar Afghanistan was de verblijfskaart van verzoeker wel degelijk geldig. De verblijfskaart 

van verzoeker is trouwens steeds geldig, zijnde tot 2023 (zie stuk 2). Het is derhalve niet duidelijk om 

welke redenen verwerende partij meent dat verzoeker niet over de geldige documenten beschikt om 

België binnen te komen.  

De motivering van de bestreden beslissing is derhalve niet duidelijk.  

Verder dient eveneens te worden opgemerkt dat het CGVS verzoeker eerst dient te horen alvorens kan 

worden beslist tot afnemen van de beschermingsstatus. Dit heeft tot op heden niet plaatsgevonden. 

Verwerende partij heeft geen bevoegdheid om de beschermingsstatus van verzoeker in te trekken noch 

wordt er een bewijs bijgebracht dat de beschermingsstatus van verzoeker werd ingetrokken. 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt derhalve niet dat verwerende partij rekening heeft 

gehouden met het voorgaande.  

Gelet op het voorgaande kan dus eveneens worden opgemerkt dat verwerende partij zijn verplichting om 

zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding niet 

heeft nagekomen. Er werd derhalve geen rekening gehouden met het zorgvuldigheidsbeginsel bij het 

nemen van de bestreden beslissing, daar er geen rekening werd gehouden met alle gegevens van het 

dossier waaronder de geldige verblijfsdocumenten van verzoeker die tot 2023 geldig zijn (stuk 2). 

Aldus, kan worden gesteld dat gelet op de aangehaalde bronnen het begin van bewijs door verzoeker 

werd geleverd en dat dus de terugdrijving van verzoeker een schending en/of minstens een reëel risico 

van schending van artikel 3 EVRM inhoudt.” 

 

 

2.3.2. In essentie voert verzoeker aan dat hij sedert juni 2012 beschikt over de subsidiaire 

beschermingsstatus in België. Hij beschikte over een verblijfskaart die geldig was tot 2023 en is enkel –

impulsief- naar Afghanistan vertrokken om zijn moeder te bezoeken die aan kanker lijdt. Verzoeker wijst 

op de onveilige situatie in Maidan Wardak en betoogt dat de beslissing tot terugdrijving het verbod op 

refoulement schendt en hem blootstelt aan een risico op schending van artikel 3 van het EVRM.  

 

2.3.3. In de nota met opmerkingen wijst de verwerende partij erop dat verzoeker in het verleden reeds 

meermaals terugkeerde naar Afghanistan. Zo werd hij op 5 juni 2019 tegengehouden in de luchthaven 

van Zaventem nadat bleek dat hij terugkeerde uit Kabul. Op 5 februari 2019 werd een voorstel ambtshalve 

afvoering opgenomen in de gegevenshistoriek. Verzoekers verblijfskaart werd gesupprimeerd op 14 juni 

2019. Er werd op 4 juli 2019 een brief aan het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen 

gericht waarbij werd verzocht om de beschermingsstatus te heroverwegen. Op 3 januari 2020 werd 

verzoeker door het CGVS uitgenodigd voor een nieuw gehoor maar verzoeker kwam niet opdagen. Op 

30 januari 2020 nam het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing 

tot opheffing van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

2.3.4. De Raad stelt vast dat de elementen die de verwerende partij opwerpt in haar nota steun vinden in 

het administratief dossier. Zo blijkt dat verzoeker inderdaad ambtshalve werd afgevoerd op 3 mei 2019 

en dat zijn verblijfskaart werd gesupprimeerd op 14 juni 2020. De Raad wijst er in dit verband op dat artikel 

39, §7, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 bepaalt dat de vreemdeling die ambtshalve wordt 

geschrapt door het gemeentebestuur wordt verondersteld het land te hebben verlaten, behoudens bewijs 

van het tegendeel. Verder blijkt ook dat verzoeker tussen 2015 en 2019 met een Afghaans paspoort 

afgeleverd door het Consulaat-Generaal van Afghanistan te Bonn vier maal naar Afghanistan reisde. Op 

30 januari 2020 nam de Commissaris-generaal een beslissing tot opheffing van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Deze beslissing, die zich in het administratief dossier bevindt, stelt dat de actuele 

situatie in het land van herkomst niet meer wijst op een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, 
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noch dat er elementen zijn waardoor verzoeker in aanmerking zou komen voor de vluchtelingenstatus op 

basis van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.  

 

Gelet op deze vaststellingen, die ter terechtzitting niet worden betwist, maakt verzoeker geen schending 

van artikel 3 en 5 van het EVRM en van de zorgvuldigheidsplicht aannemelijk.  

 

2.3.5. In het verzoekschrift en ter terechtzitting wijst verzoekers advocate er op dat, hoewel de bestreden 

beslissing werd genomen op 11 juni 2021, verzoeker omwille van een quarantainemaatregel slechts in 

contact werd gebracht met zijn advocate op 16 juni 2021. Deze vroeg aan de verwerende partij op 18 juni 

2021 om inzage in het administratief dossier. De verwerende partij heeft hier niet op gereageerd. 

Verzoeker voert bijgevolg aan dat zijn rechten van verdediging werden geschonden.  

 

De Raad merkt op dat verzoekers verklaringen op dit punt steun vinden in de gegevens van de zaak. 

Evenwel betekent de belemmeringen die hij heeft ondervonden om de huidige vordering in te stellen op 

zich nog niet dat de bestreden beslissing steunt op onwettige gronden of dat deze louter en alleen hierom 

moet worden vernietigd. Verzoeker is er in geslaagd om op ontvankelijke wijze de huidige vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te stellen. Zijn advocate heeft ook voor de terechtzitting 

de tijd gekregen om inzage te nemen in het administratief dossier. Aangezien zij niet eerder de 

gelegenheid had om de stukken van het dossier te consulteren en de verwerende partij inderdaad 

verzoekers rechten van verdediging op dit punt blijkt te hebben belemmerd, is de Raad van oordeel dat 

het de verzoekende partij toegestaan is desgewenst aanvullende middelen te ontwikkelen, waarvan zij 

niet eerder kennis kon nemen.  

 

Op dit punt voert de advocate van verzoeker aan dat verzoeker aan de grenspolitie verklaard heeft dat hij 

opium gebruikt en dat hij ontwenningsverschijnselen heeft. Er zou aldus nagelaten zijn rekening te houden 

met verzoekers medische toestand.  

 

Samen met de verwerende partij merkt de Raad op dat er zich in het administratief dossier een formulier 

“geschikt om te vliegen” bevindt, dat op 21 juni 2021 werd opgesteld door een arts. Weliswaar is hierin 

sprake van medicatie die verzoeker moet innemen, maar hieruit volgt niet dat dit elementen zijn die zich 

verzetten tegen een terugkeer. Daarnaast merkt de Raad op dat verzoeker in januari 2021 vrijwillig naar 

Afghanistan is gereisd en er tot juni 2021 is verbleven. Er blijkt dan ook niet dat verzoekers opiumgebruik 

kan worden beschouwd als een medisch element dat de bestreden beslissing in de weg staat.  

 

2.3.6. De aangevoerde middelen zijn niet ernstig.  

 

2.4. De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

moet dan ook niet worden ingegaan. 

 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig juni tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT C. VERHAERT 

 


