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 nr. 273 117 van 23 mei 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. EL MASSOUDI 

Potvlietlaan 4 

2600 Antwerpen 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 20 mei 2022 per 

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

en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie van 10 mei 2022 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies L) en de beslissing van de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 16 mei 2022 tot vaststelling van de grens. 

 

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

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

 

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 mei 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 mei 2022 om 

14.00 u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

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

van advocaat L. ASSELMAN, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 17 september 2016 toe op het Belgische grondgebied op basis van een 

Nederlands visum type C.  
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1.2. Op 21 januari 2020 trof de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna de 

gemachtigde van de staatssecretaris) een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

1.3. Op 10 mei 2022 werd verzoeker door de politie van Tessenderlo geïnterpelleerd wegens zwartwerk 

en illegaal verblijf. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 10 mei 2022 een beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies L). 

Verzoeker werd hiervan op 11 mei 2022 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Betrokkene kon niet gehoord worden door de politie van PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO op 

10/05/2022 omdat het onmelijk is om met betrokkene te communiceren of om te achterhalen welke taal 

hij spreekt. 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer, die verklaart te heten(1): 

naam: W.(…) 

voornaam: H.(…) A.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

en die verklaart volgende nationaliteit te hebben: Suriname 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

umenten; 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op het 

moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden 

met de bepalingen van artikel 74/13. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

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. 

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

te regulariseren. 

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. 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 21/01/2020 dat 

hem betekend werd op 07/02/2020. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is 

weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene naar de grens te doen terugleiden, nadat de grens werd bepaald, met uitzondering van de 

grens van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Er bestaat een risico op onderduiken: 
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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. 

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

te regulariseren. 

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. 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 21/01/2020 dat 

hem betekend werd op 07/02/2020. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is 

weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene kon niet gehoord worden door de politie van PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO op 

10/05/2022 omdat het onmelijk is om met betrokkene te communiceren of om te achterhalen welke taal 

hij spreekt. 

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. 

De terugleiding naar de grens zal enkel kunnen worden uitgevoerd wanneer de grens is bepaald. 

Betrokkene draagt een hoorapparaat en heeft een litteken onder zijn linderkorst en verklaart dat hij nog 

een operatie moet ondergaan. 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren terug 

te keren naar zijn land van herkomst. 

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om 

de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat 

zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien 

einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd 

worden en op basis van volgende feiten: 

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. 

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

te regulariseren. 

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. 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 21/01/2020 dat 

hem betekend werd op 07/02/2020. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is 

weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken teneinde de grens te bepalen. 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, C. E.(…), (Administratief deskundige), gemachtigde 

Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

de Politiecommissaris van/de Korpschef van de politie PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO, 

en de verantwoordelijke van het gesloten centrum te MERKSPLAS, 

de betrokkene, W.(…), H.(…) A.(…), op te sluiten in de lokalen van het centrum te MERKSPLAS vanaf 

11/05/2022 

(…)” 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 16 mei 2022 een beslissing tot vaststelling van de 

grens. Verzoekers werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 
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Dit vormt de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“BESLISSING TOT VASTSTELLING VAN DE GRENS 

REDEN VAN DE BESLISSING 

In opvolging van de bijlage 13 septies light dd 10.05.2022, betekend aan betrokkene te Tessenderlo op 

11.05.2022, ten aanzien van,  

de Heer: 

naam: W.(…) 

voornaam: H.(…) A.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Suriname 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, wordt er bij deze beslist om 

betrokkene zonder verwijl naar de grens van Suriname te doen terugleiden. 

Na grondig onderzoek van alle elementen aanwezig in het administratieve dossier kan er immers worden 

geconcludeerd dat een terugleiding naar Suriname in hoofde van betrokkene geen risico op schending 

van artikel 3 en artikel 8 EVRM inhoudt: 

Betrokkene werd op 10.05.2022 tegengehouden door de politie in Tessenderlo voor zwartwerk en illegaal 

verblijf. Betrokkene verklaarde bij de politie dat hij een hoorapparaat draagt en een litteken heeft onder 

zijn linkerborst. Hij gaf ook aan dat hij nog een operatie moet ondergaan. Op 11.05.2022 werd betrokkene 

vervolgens gehoord in het gesloten centrum van Merksplas. Betrokkene verklaarde reeds zes jaar in 

België te zijn en dit om hulp te zoeken voor zijn gehoorproblematiek. Op de vraag of betrokkene redenen 

heeft waarom hij niet naar zijn eigen land kan terugkeren antwoordde hij: “Als ik terugga ga ik armoede 

lijden. Ik ben hier geopereerd voor mijn gehoor en ik wil hier verder behandeld worden. Als ik terugga kost 

medicatie en behandeling veel geld en dat kan ik niet betalen”.  

Betrokkene verklaarde verder nog niet te weten of hij wenst beroep te doen op zijn recht om internationale 

bescherming. 

Betrokkene verklaarde een gehoorproblematiek te hebben. Hij zou twee hoorapparaten hebben. Tot slot 

verklaarde betrokkene geen partner te hebben met wie hij een duurzame relatie heeft in België of in een 

andere Europese lidstaat. Hij zou wel een zus hebben die in België woont. Wanneer betrokkene aan het 

einde van het gesprek gevraagd werd of hij nog iets wenste toe te voegen antwoordde hij: “Ik wil hier 

graag geholpen worden. Ik zou hier graag willen werken en mijn verblijf regulariseren. Er is veel armoede 

in Suriname”. 

Betreffende de aangehaalde reden waarom hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst kan 

benadrukt worden dat het mogelijks lijden van armoede geen schending inhoudt van artikel 3 EVRM. Tot 

op heden diende betrokkene bovendien nog geen verzoek om internationale bescherming in. Betrokkene 

verklaarde reeds zes jaar in België te zijn. Indien zijn vrees ernstig is, zou hij meteen na aankomst in 

België een verzoek indienen. We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending 

van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan 

te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Suriname 

een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke behandelingen of 

bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet 

volstaan. 

Betrokkene verklaarde tijdens bovengenoemde gehoor verschillende medische problemen te hebben. 

Hierover werd geen enkel begin van bewijs voorgelegd zoals medische documenten. Bovendien werd 

betrokkene op 13.05.2022 geëvalueerd door de centrumarts van het gesloten centrum van Merksplas. 

Daaruit blijkt dat betrokkene niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk inhoudt op artikel 3 van het 

EVRM. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven 

louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst 

en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in de voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees 

Verdrag aan de orde zijn. 

Betrokkene verklaarde tot slot geen duurzame relatie of kinderen te hebben in België. Zijn zus zou wel in 

België verblijven. Hierover dient opgemerkt te worden dat het EHRM het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel 

beperkt tot het kerngezin. Het begrip “gezinsleven” heeft geen betrekking op volwassenen die niet tot het 

kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te zijn van hun familieleden. Er is bijgevolg 

geen sprake van een familie- en gezinsleven dat moet worden beschermd. Een schending van artikel 8 

EVRM doet zich niet voor. 

CONCLUSIE 
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Op basis van deze analyse en gelet op de afwezigheid van elk ander element besluit de Dienst 

Vreemdelingenzaken dat er in 

het geval van de uitvoering van de verwijderingsmaatregel geen risico bestaat op een schending van 

artikel 3 en artikel 8 EVRM. 

Naam en hoedanigheid, datum, handtekening en stempel van de overheid 

J.(…) N., attaché, gemachtigde voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

Brussel, 16.05.2022 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid en de rechtspleging 

 

2.1. De eerste bestreden beslissing houdt een maatregel van vrijheidsberoving in, zoals bedoeld in artikel 

71, eerste lid, van de van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Dit wetsartikel luidt als 

volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats 

waar hij werd aangetroffen.” 

 

2.2. Voor zover de verzoekende partij zich met haar vordering richt tegen de beslissing tot vasthouding, 

staat op grond van artikel 71, eerste lid, van de vreemdelingenwet enkel een beroep open bij de raadkamer 

van de correctionele rechtbank van haar verblijfplaats. 

 

De vordering is niet ontvankelijk in zoverre zij gericht zou zijn tegen de beslissing tot vrijheidsberoving bij 

gebrek aan rechtsmacht.  

 

2.3. Beide bestreden beslissingen dienen gezamenlijk te worden gelezen aangezien de uitvoerbaarheid 

van de terugleidingscomponent uit de eerste bestreden beslissing (bijlage 13septies L) afhankelijk wordt 

gemaakt van de tweede bestreden beslissing (beslissing tot vaststelling van de grens). 

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die 

deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan, overeenkomstig artikel 39/82, §2, eerste lid, van de vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling 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. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan 

worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift “BETREFFENDE DE VORDERING TOT SCHORSING BIJ 

UDN” het volgende aan: 

 

“Verzoeker betreft het voorwerp van een uitwijzingsbevel en is opgesloten in het CIM in afwachting van 

zijn repatriëring. Bij deze wordt voldaan aan art. 39/82, §4, tweede lid en is er sprake van ‘imminentie’.” 

 

3.2.2. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 10 mei 2022 van zijn vrijheid 

werd beroofd en werd overgebracht naar het centrum voor illegalen te Merksplas. Omwille van de 

vasthouding en de overbrenging met het oog op zijn terugleiding naar de grens, die voorlopig nog niet in 

het vooruitzicht werd gesteld, is het aannemelijk dat een gewone schorsingsprocedure niet zou kunnen 
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worden afgerond alvorens de gedwongen tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing heeft 

plaatsgevonden.  

 

3.2.3. De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid niet in haar nota met 

opmerkingen.  

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het hoorrecht en van 

het zorgvuldigheidsbeginsel.  Verzoeker stelt in zijn eerste middel het volgende: 

 

“22. De Raad van State en het Grondwettelijk Hof erkennen het hoorrecht als een algemeen 

rechtsbeginsel dat gerespecteerd moet worden, zelfs wanneer dit niet uitdrukkelijk voorzien is bij wet (RvS 

15/9/04, nr. 134.963; GwH 30/3/99, nr. 40/99). Bijgevolg moet het beginsel van het hoorrecht evenzeer 

gerespecteerd worden bij beslissingen over kort verblijf, bij weigeringen van verblijf, bij de afgifte van een 

BGV aan een persoon in onwettig verblijf en bij andere beslissingen die de belangen van de vreemdeling 

nadelig aantasten. Ook wanneer dit niet voorzien is in de Verblijfswet. 

23. Verzoeker werd bij zijn aanhouding door de politie op 10 mei 2022 niet verhoord. (STUK 2) Verzoeker 

kon zijn situatie dan ook onmogelijk uitleggen, noch kon hij begrijpen om welke reden hij werd 

meegenomen. Dit heeft voor verzoeker veel angst en mentale schade toegebracht. 

Verzoeker werd pas op 11 mei 2022 verhoord, in het CIM door een sociaal assistente. Ook hier was er 

geen tolk aanwezig. Vermoedelijk vond het verhoor plaats met ondersteuning van de zus van verzoeker, 

die wel Nederlands kan praten. Het verslag van het gesprek werd echter niet ondertekend door verzoeker. 

(STUK 5) Verzoeker kan immers onmogelijk een verslag ondertekenen indien hij niet weet wat hierin 

allemaal werd opgenomen. Daarnaast heeft verzoeker zelf niets geschreven aangezien hij analfabeet is. 

24. In de beslissing tot vaststelling van de grens wordt aangehaald dat er geen documenten werden 

bijgebracht om de medische toestand/operatie te bewijzen. Uiteraard heeft verzoeker dergelijke 

documentatie niet standaard op zak, en is de kans groot dat door miscommunicatie het onduidelijk was 

wat hem werd gevraagd. Als bijlage (STUK 4) worden de medische stavingstukken alleszins toegevoegd. 

25. Met betrekking tot het BGV dient vervolgens te zeggen dat dit absoluut niet afdoende gemotiveerd is. 

8 

Verzoeker heeft geen strafblad, is doof en verblijft bij zijn zus. Op geen enkele wijze kan aangetoond 

worden dat hij een gevaar is voor de openbare orde, noch dat er een ontduikingsgevaar bestaat. 

Er worden geen individuele motiveringselementen toegevoegd, het louter niet in het bezit zijn van paspoort 

en het niet indienen van een verzoek tot internationale bescherming volstaat volgens verwerende partij 

om aan te tonen dat hij een gevaar zou zijn voor de openbare orde, alsook dat er een ontduikingsgevaar 

zou zijn. 

26. Eveneens werd het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. Verzoekende partij verwijst in dit verband 

naar het UDN-arrest RvV n° 168 653 van 30 mei 2016 waarbij in verband met toepassing van een ander 

onderdeel van hetzelfde artikel 74/14, § 3 Vw. (met name 1° en 3°) de schending van de 

zorgvuldigheidsverplichting werd aanvaard en gesteld wordt dat voor toepassing van artikel 74/14, §3, 1° 

en 3° Vw. (risico op onderduiken; gevaar voor openbare orde) na ‘een zeer zorgvuldig en individueel 

onderzoek’ en dat voor het criterium ‘risico op onderduiken’ het motief dat betrokkene geen officieel adres 

in België heeft ‘voorkomt als een stereotiepe motivering en in elk geval geen blijk geeft van een voldoende 

zorgvuldig onderzoek naar de ernstige en objectieve elementen die in hoofde van de verzoeken zouden 

wijzen op een risico dat hij zou onderduiken.’ 

In die zaak heeft de RvV de schorsing bij UDN bevolen omdat zij van oordeel was dat artikel 74/14, §3, 

3° Vw. geschonden was. Verzoekende partij sluit zich aan bij die zienswijze en meent dat de gehanteerde 

principes van zorgvuldig en individueel onderzoek, evenzeer in casu opgaan. 

27. In deze optiek verwijst verzoekende partij ook naar het zorgvuldigheidsbeginsel dat de overheid de 

verplichting oplegt haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding. 

De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek 

van de zaak met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen. 

Dit onderzoek ontbreekt volledig. De nodige medische documenten konden bij het GZA Sint-Augustinus 

worden opgevraagd, alsook diende verzoeker te worden bijgestaan door een gespecialiseerde tolk die 

ervaring heeft met dove anderstaligen. 

Hier werd geen rekening mee gehouden. De zorgvuldigheidsplicht werd zonder meer geschonden” 
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In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van 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), van de artikelen 2 en 

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

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Verzoeker stelt in zijn tweede middel het volgende: 

 

“28. Allereerst dient verzoeker aan te geven dat de bestreden beslissingen tot gevolg hebben dat 

Art. 3 EVRM zal geschonden worden aangezien er substantiële gronden zijn om aan te nemen dat hij of 

zij, ongeacht of er een imminent levensgevaar is, bij gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van 

een adequate behandeling in het ontvangende land dreigt te worden blootgesteld aan een ernstige, snelle 

en onherstelbare achteruitgang in zijn of haar gezondheidstoestand die resulteert in intens lijden of een 

ernstige beperking van de levensverwachting”. (EHRM 7 december 2021, nr. 57467/15 ) 

9 

Zoals supra reeds vermeld kan verzoeker niet onafhankelijk zonder begeleiding communiceren, des te 

meer zonder werkzame en aangepaste hoorapparaten. Een uitwijzing zal tot gevolg hebben dat verzoeker 

quasi volledig doof zal zijn, alsook mentaal en fysiek hieronder zal lijden. 

Daarnaast zal art. 3 EVRM ook geschonden worden door het feit dat verzoeker wordt blootgesteld aan 

pesterijen, dreigementen, vernederingen en zelfs mishandeling door zijn beperking. 

29. Vervolgens hebben de bestreden beslissingen eveneens tot gevolg dat art. 8 EVRM wordt 

geschonden. Anders dan de beslissing tot vaststelling van de grens zou menen, kan art. 8 EVRM ook 

worden geschonden in de relatie tussen meerderjarige broers/zussen. Mits bijkomende elementen van 

afhankelijkheid kan immers een schending worden vastgesteld. (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, 

Mokrani v. Frankrijk, par. 33) 

In casu is deze afhankelijkheid nu net aanwezig voor verzoeker. Verzoeker verbleef bij zijn zus in België 

en zij helpt hem om te communiceren met zijn beperking. Daarnaast begeleidt ze hem fysiek alsook 

emotioneel in het dagelijkse leven. 

In geen geval werd rekening gehouden met art. 74/13 vreemdelingenwet, meer bepaald het hoger belang 

van het het gezins- en familieleven en daarbovenop de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan 

van een derde land. 

De terugwijzing zal tot gevolg hebben dat verzoeker wordt teruggestuurd naar een land waar hij geen 

duurzame familieleden heeft, en waar hij wordt weggehaald van zijn zus met wie hij een afhankelijke band 

heeft, wat een schending van art. 8 EVRM en 74/13 Vw. inhoudt.” 

 

Als bijlagen bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een aantal documenten van het OCMW betreffende 

financiële dienstverlening, een afsprakenlijst bij de GZA Ziekenhuizen en een afschrift van het hoorrecht 

dat op 11 mei 2021 werd afgenomen (Verzoekschrift, bijlagen 4 en 5). 

 

3.3.2. Beide door verzoeker aangevoerde middelen worden hieronder, omwille van hun inhoudelijke 

verwevenheid, gezamenlijk behandeld. 

 

3.3.3. Het hoorrecht, als tegenhanger van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur 

geldt, voor zover de overheid een individuele beslissing neemt die een ernstig nadeel meebrengt voor de 

betrokkene en die gebaseerd is op een gegeven dat de bestuurde als een tekortkoming wordt 

aangerekend. De verzoekende partij moet dan de gelegenheid hebben om op nuttige wijze haar standpunt 

naar voor te kunnen brengen vooraleer het bestreden besluit wordt genomen. De hoorplicht vereist 

evenwel niet dat de verzoekende partij mondeling en in persoon moet worden gehoord. Het volstaat dat 

de verzoekende partij, met kennis van de feiten waarop de overheid haar beslissing baseert, schriftelijk 

haar standpunt kan uiteenzetten. (cf. RvS 17 februari 2011, nr. 211.309). 

 

3.3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

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

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht. Deze verplicht de 

administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen, en dat op "afdoende" wijze. Het afdoende karakter van de motivering 

betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken 
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moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten 

volstaan om de beslissing te dragen (RvS 27 augustus 2019, nr. 245.324). 

 

3.3.6. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten vermeldt uitdrukkelijk artikel 7, eerste lid, 1° 

van de vreemdelingenwet als zijn juridische grondslagen. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

  

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

gemachtigde of, in de in 1°(…) bedoelde gevallen, moet de minister of zijn gemachtigde een bevel om het 

grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de vreemdeling die noch gemachtigd 

noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen : 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

(…)” 

 

3.3.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 17 september 2016 in België toekwam en na 

het verstrijken van zijn visum type C illegaal op het grondgebied verbleef. Uit zijn verklaringen blijkt dat hij 

zijn documenten is kwijtgespeeld. Verzoeker betwist, noch weerlegt de vaststelling dat hij “niet in het bezit 

(is) van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie”. 

Bijgevolg is de gemachtigde van de staatssecretaris in toepassing van de hierboven weergegeven 

bepaling in beginsel verplicht hem een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren. 

 

3.3.8. De gemachtigde van de staatssecretaris dient rekening te houden met de elementen uit het door 

verzoeker geschonden geachte artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Hierin wordt het volgende 

voorgeschreven: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het 

hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Om met de elementen uit voormeld wetsartikel rekening te kunnen, kan het uiteraard in het kader van een 

individueel onderzoek noodzakelijk zijn de betrokken vreemdeling te horen. 

 

3.3.9. Daargelaten de vraag of het hoorrecht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals 

verzoeker het in zijn middel beschrijft, te dezen van toepassing is, beklaagt hij zich in zijn eerste middel 

over het feit dat hij naar aanleiding van de verwijderingsmaatregel niet op deugdelijke wijze zijn standpunt 

heeft kunnen meedelen.  

 

3.3.10. Nochtans blijkt, in weerwil van verzoekers beweringen, uit het administratief dossier dat hij tijdens 

zijn interpellatie op 10 mei 2022 te Tessenderlo wél door de politie werd verhoord, hoewel de 

communicatie tijdens dit gehoor blijkbaar moeizaam verliep. De Raad stelt op basis van het administratief 

verslag vast dat verzoeker geen verklaringen heeft afgelegd betreffende een eventueel familie- en 

gezinsleven in België, maar wel een aantal gegevens betreffende zijn gezondheidstoestand meedeelde, 

met name dat hij een hoorapparaat en een litteken onder zijn linkerborst heeft, en nog een operatie diende 

te ondergaan. De vaststellende agent maakte naar aanleiding van de moeilijk verlopende communicatie 

evenwel volgende bemerking: “Betrokkene spreekt alleen Nederlands wanneer het hem uitkomt. Op 

vervelende vragen geeft hij aan dat hij ons niet begrijpt”. Verzoeker heeft wel op bepaalde vragen 

geantwoord, dus heeft over bepaalde aspecten wel iets kunnen meedelen. Uit niets kan worden 

opgemaakt dat deze interpellatie door de politie veel angst en mentale schade heeft toegebracht, zoals 

verzoeker in zijn middel betoogt. 

 

In de eerste bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de ontstane 

communicatieproblemen, waardoor bij de beslissing tot terugleiding naar de grens volgend voorbehoud 

wordt gemaakt:  

 

“Betrokkene kon niet gehoord worden door de politie van PZ BERINGEN/HAM/TESSENDERLO op 

10/05/2022 omdat het onmelijk is om met betrokkene te communiceren of om te achterhalen welke taal 

hij spreekt. 

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. 

De terugleiding naar de grens zal enkel kunnen worden uitgevoerd wanneer de grens is bepaald.” 
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Vervolgens blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker 11 mei 2022 in het gesloten centrum van 

Merksplas werd gehoord door een maatschappelijk werkster. Dit gehoor verliep in het Nederlands. Uit de 

lectuur van het verslag, dat op 12 mei 2022 door de maatschappelijk werkster werd ondertekend 

(verzoeker weigerde te ondertekenen), blijkt dat verzoeker adequaat kon antwoorden op de gestelde 

vragen en blijkt niet dat er toen communicatieproblemen opdoken. Ter terechtzitting beweert de 

raadsvrouw van verzoeker dat het gesprek via verzoekers zus is verlopen, maar dat kan niet uit het verslag 

worden opgemaakt. Verzoeker toont in zijn middel niet aan dat het hem onmogelijk zou zijn gemaakt om 

zijn standpunt op nuttige wijze naar voor te brengen. Hij toont evenmin aan dat hij nood zou hebben aan 

een gespecialiseerde tolk om te kunnen communiceren. Bovendien levert verzoeker thans inhoudelijk 

geen bijkomende elementen aan die hij - desgevallend middels de bijstand van een gespecialiseerde tolk 

- had kunnen aanbrengen die een ander licht werpen op de bestreden ‘bijlage 13septies L’ en/of op de 

beslissing tot vaststelling van de grens. 

 

Terloops stipt de Raad aan dat verzoeker kennelijk uitgaat van een onjuiste lezing van de bestreden 

beslissing waar hij in de beslissing meent te lezen dat hij een gevaar zou zijn voor de openbare orde. 

 

3.3.11. In zijn middel bespreekt verzoeker ook artikel 74/14 van de vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling 

heeft betrekking op de termijn voor vrijwillig vertrek en luidt als volgt: 

 

“§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

(…) 

§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien : 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

(…) 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

 

Verzoeker meent dat er geen zorgvuldig en individueel onderzoek zou hebben plaatsgevonden bij de 

beslissing om geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te staan. In de eerste bestreden beslissing wordt 

hieromtrent het volgende overwogen: 

 

“  

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. 

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

te regulariseren. 

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. 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 21/01/2020 dat 

hem betekend werd op 07/02/2020. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is 

weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing.” 

 

De Raad stipt aan dat dit ‘risico op onderduiken’ wordt gedefinieerd in artikel 1, §1, 11° van de 

vreemdelingenwet. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder : 

(…) 

11° risico op onderduiken : het feit dat er redenen bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die het 

voorwerp uitmaakt van een verwijderingsprocedure, een procedure voor toekenning van internationale 

bescherming of een procedure tot vaststelling van of tot overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk 

is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, met het oog op de criteria die 

opgesomd worden in § 2 zal onderduiken. 

(…)” 

 

In artikel 1, §2 van de vreemdelingenwet worden de criteria opgesomd op grond waarvan een risico op 

onderduiken kan worden vastgesteld: 
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“§ 2. Het in paragraaf 1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na een 

individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening 

houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval : 

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

ingediend, of heeft zijn verzoek om internationale bescherming niet binnen de door deze wet voorziene 

termijn gedaan; 

(…)  

3° de betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de 

overheden die belast zijn met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering 

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

4° de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil houden 

of heeft zich reeds niet aan een van deze maatregelen gehouden : 

a) een overdrachts-, terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; 

b) een inreisverbod dat noch opgeheven, noch opgeschort is; 

c) een minder dwingende maatregel dan een vrijheidsberovende maatregel die erop gericht is om zijn 

overdracht, terugdrijving of zijn verwijdering te garanderen, ongeacht of het om een vrijheidsbeperkende 

maatregel of een andere maatregel gaat; 

d) een vrijheidsbeperkende maatregel die erop gericht is om de openbare orde of de nationale veiligheid 

te garanderen; 

e) een door een andere lidstaat genomen maatregel die gelijkwaardig is aan de maatregelen bedoeld in 

a), b), c) of d); 

(…)” 

 

Verzoeker verwijt de gemachtigde van de staatssecretaris een gebrek aan deugdelijk onderzoek, maar 

hij weerlegt nergens de pertinente vaststellingen dat hij nooit heeft getracht zijn verblijf te regulariseren, 

dat hij zich nooit officieel heeft aangemeld en dat hij geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten dat hem op 7 februari 2020 werd betekend. Verzoeker toont niet aan dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris onzorgvuldig of kennelijk onredelijk te werk zou zijn gegaan door op 

basis van deze vaststellingen een ‘risico op onderduiken’ te weerhouden en verzoeker een termijn voor 

vrijwillig vertrek te ontzeggen. 

 

3.3.12. Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij suggereert dat het zorgvuldigheidsbeginsel de 

gemachtigde van de staatssecretaris ertoe zou verplichten om medische informatie op te vragen bij het 

Sint-Augustinus-ziekenhuis. Daargelaten de vraag of het bestuur toegang kan krijgen tot deze medische 

informatie, komt het in het kader van een wederkerig bestuursrecht aan de rechtsonderhorige zelf toe om 

in zijn relatie tot het bestuur blijk te geven van voldoende zorgvuldigheid, alertheid en medewerking.  

 

3.3.13. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 3 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

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

of bestraffingen”.  

 

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

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

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

Griekenland, § 218).  

 

In medische aangelegenheden heeft het EHRM geoordeeld dat een verwijdering in “zeer uitzonderlijke 

omstandigheden”, te wijten aan het feit dat de vreemdeling aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, dat zijn 

levenseinde nabij is en dat er geen garantie is dat hij verpleging of medische zorg zou kunnen krijgen in 

zijn land van herkomst of dat hij daar familie heeft die voor hem zou willen en kunnen zorgen, of enige 

andere vorm van morele of sociale steun krijgt, strijdig kan zijn met artikel 3 van het EVRM (EHRM 2 mei 

1997, nr. 30240/96 inzake D. tegen het Verenigd Koninkrijk). In het arrest N. tegen het Verenigd Koninkrijk 

van 27 mei 2008 heeft het EHRM die hoge drempel uitdrukkelijk bevestigd. Toch specifieerde het EHRM 

in deze zaak dat naast de situaties uit de zaak N. tegen het Verenigd Koninkrijk, waarin een overlijden 

imminent is, er ook nog “andere uitzonderlijke gevallen” mogelijk zijn waar dwingende humanitaire 

redenen zich tegen een uitwijzing verzetten (EHRM 27 mei 2008, nr. 26565/05 inzake N. tegen het 

Verenigd Koninkrijk). Recent heeft het EHRM de principes die in de laatstgenoemde zaak worden 

gehanteerd bevestigd en verfijnd dat onder “andere uitzonderlijke gevallen” wordt begrepen de situaties, 

zonder dat er sprake is van onmiddellijk en nakend levensgevaar, waarbij er ernstige aanwijzingen zijn 

dat er een reëel risico bestaat op blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang 

van de gezondheidstoestand met intens lijden tot gevolg of aanzienlijke verkorting van de 
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levensverwachting door het gebrek aan of toegang tot een adequate behandeling van de ziekte in het 

ontvangstland. Slechts in dergelijk geval weerhield de Grote Kamer van het Hof een schending van artikel 

3 van het EVRM en werd aldus de hoge drempel van artikel 3 van het EVRM in het geval van ernstig zieke 

vreemdelingen bevestigd (EHRM 13 december 2016, nr. 41738/10 inzake Paposhvili tegen België).  

 

In de tweede bestreden beslissing wordt hierover het volgende gesteld: 

 

“Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Suriname een ernstig en reëel risico 

loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke behandelingen of bestraffingen. Het louter 

ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan. 

Betrokkene verklaarde tijdens bovengenoemde gehoor verschillende medische problemen te hebben. 

Hierover werd geen enkel begin van bewijs voorgelegd zoals medische documenten. Bovendien werd 

betrokkene op 13.05.2022 geëvalueerd door de centrumarts van het gesloten centrum van Merksplas. 

Daaruit blijkt dat betrokkene niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk inhoudt op artikel 3 van het 

EVRM. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven 

louter om de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst 

en dat zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in de voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees 

Verdrag aan de orde zijn.” 

 

Verzoeker beweert in zijn middel dat hij niet zonder begeleiding kan communiceren en na verwijdering 

“quasi volledig doof zal zijn, alsook mentaal en fysiek hieronder zal lijden”. De Raad stelt vast dat er geen 

enkel objectief gegeven voorhanden is die deze beweringen ondersteunt. In zoverre verzoeker thans als 

bijlage bij zijn verzoekschrift medische gegevens aanbrengt (Verzoekschrift, bijlage 4), dient te worden 

aangestipt dat deze niet aan het bestuur werden voorgelegd. Daarenboven kan uit deze documenten 

enkel worden afgeleid dat verzoeker sedert de zomer van 2021 hoortoestellen aan ziekenfondstarief 

verkreeg en dat hij in die periode afspraken had bij de GZA Ziekenhuizen te Antwerpen (NKO en 

audioloog). Deze informatie bevat geen steun voor verzoekers beweringen dat hij “quasi volledig doof” 

zou zijn, noch dat hij niet zelfstandig zou kunnen communiceren en evenmin dat hij hierdoor fysiek en 

mentaal zou lijden. Verzoeker levert ook geen begin van bewijs aan van de pesterijen, dreigementen, 

vernederingen en mishandelingen die hij beweerdelijk omwille van zijn beperking zou dienen te ondergaan 

in zijn land van herkomst. 

 

3.3.14. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming  

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt in 

de eerste plaats het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Artikel 8 van het EVRM 

definieert het begrip ‘familie-en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome 

begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of 

er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen een feitenkwestie die afhankelijk is van 

de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke banden. Wat het bestaan van een familie- en 

gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. Bij de 

beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dient de Raad zich te 

plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, 

Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). Vervolgens moet blijken dat in 

de feiten de persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, 

K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93).  

 

Opdat een relatie tussen meerderjarigen, zoals in casu tussen verzoeker en zijn zus, onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM kan vallen, zijn er bijkomende elementen van afhankelijkheid 

vereist die anders zijn dan de gewone affectieve en emotionele banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 
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52206/99, Mokrani v. Frankrijk, §33). In de bestreden beslissing wordt dienaangaande het volgende 

overwogen: 

 

“Betrokkene verklaarde tot slot geen duurzame relatie of kinderen te hebben in België. Zijn zus zou wel in 

België verblijven. Hierover dient opgemerkt te worden dat het EHRM het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel 

beperkt tot het kerngezin. Het begrip “gezinsleven” heeft geen betrekking op volwassenen die niet tot het 

kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te zijn van hun familieleden. Er is bijgevolg 

geen sprake van een familie- en gezinsleven dat moet worden beschermd. Een schending van artikel 8 

EVRM doet zich niet voor.” 

 

Verzoeker verwijst in zijn middel naar zijn zus die in België zou verblijven, maar buiten een aantal loutere 

affirmaties, brengt verzoeker geen enkel bewijs aan, noch betreffende de identiteit of de verblijfssituatie 

van zijn zus, noch betreffende de afhankelijkheidsband die met deze zus zou bestaan. 

 

3.3.15. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 3 en/of 8 van het EVRM. Verzoeker 

heeft evenmin een schending aangetoond van de artikelen 74/13 en/of 74/14 van de vreemdelingenwet. 

Er werd niet aangetoond dat de bestreden beslissingen niet zouden steunen op deugdelijke feitelijke en 

juridische overwegingen, noch dat de gemachtigde van de staatssecretaris bepaalde elementen niet of 

onvoldoende zou hebben onderzocht. Verzoeker toont niet aan dat er sprake is van een schending van 

de motiveringsplicht en/of van het zorgvuldigheidsbeginsel. Bovendien werd verzoeker wel degelijk 

gehoord, zodat evenmin een schending van het hoorrecht aannemelijk werd gemaakt. 

 

Beide aangevoerde middelen zijn ongegrond en bijgevolg niet ernstig.  

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1. In zijn verzoekschrift voert verzoeker het volgende aan betreffende het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel: 

 

“11. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

In casu is dit het geval. 

12. In België heeft verzoeker een operatie kunnen ondergaan om zijn gehoor te laten verbeteren (STUK 

4), dit heeft tijdelijk geholpen, maar verzoeker geeft aan nog verschillende procedures te moeten 

ondergaan alsook opgevolgd te moeten worden. Het gehoorapparaat van verzoeker is inmiddels niet meer 

werkzaam. Verzoeker kan niet worden teruggestuurd aangezien hij afhankelijk is van begeleiding om te 

communiceren en verzoeker geen duurzame familieleden meer heeft in het land van herkomst die hem 

hierbij kunnen helpen. 

13. Indien verzoeker zou worden teruggestuurd zal zijn gezondheidstoestand achteruitgaan, zal hij 

eveneens in het land van herkomst gediscrimineerd worden, vernederd worden, pesterijen ondergaan, 

bedreigd worden alsook loopt hij de kans om fysieke geweldplegingen te ondergaan omwille van zijn 

beperking. Dergelijke zaken heeft verzoeker immers reeds in het verleden moeten meemaken. Verzoeker 

heeft geen familiaal vangnet in Suriname en een terugwijzing zal bijgevolg een schending uitmaken van 

art. 3 en 8 EVRM.” 

 

3.4.2. Tenzij de verzoekende partij het bestaan van een ‘evident’ nadeel, waarbij eenieder onmiddellijk 

inziet om welk nadeel het gaat (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247) aanvoert, dient de vordering tot 

schorsing een uiteenzetting te bevatten van de feiten die kunnen aantonen dat de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de aangevochten akte de verzoekende partij een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel kan berokkenen. De verzoekende partij mag zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden, 

maar moet integendeel zeer concrete gegevens overleggen waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk 

te herstellen ernstig nadeel ondergaat of kan ondergaan, zodat de Raad met voldoende precisie kan 

nagaan of er al dan niet een dergelijk nadeel voorhanden is en het voor de verwerende partij mogelijk is 

om zich met kennis van zaken tegen de door de verzoekende partij aangehaalde feiten en argumenten te 

verdedigen. Dit houdt in dat de verzoekende partij concrete en precieze aanduidingen moet verschaffen 

omtrent de aard en de omvang van het nadeel dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

aangevochten beslissing veroorzaakt (RvS 23 november 2009, nr. 198.096; RvS 3 juni 2010, nr.  204.683; 

RvS 30 maart 2011, nr.  212.332; RvS 2 oktober 2012, nr. 220.854; RvS 18 september 2013, nr. 224.721; 

RvS, 26 februari 2014, nr.  226.564). 
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3.4.3. Verzoeker koppelt het moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan het aangevoerde risico op een 

onmenselijke of vernederende behandeling uit artikel 3 van het EVRM en zijn recht op familie-leven uit 

artikel 8 van het EVRM. Uit de bespreking van de middelen was gebleken dat de schending van deze 

verdragsartikelen niet bewezen kon worden geacht. Zo werden onvoldoende overtuigende 

stavingsstukken aangereikt betreffende de voorgehouden medische problematiek van verzoeker en de 

geweldplegingen die hij in zijn land van herkomst vreest te ondergaan omwille van zijn beperking. Er werd 

evenmin een deugdelijk bewijs aangeleverd van het ontbreken van een familiaal netwerk in het land van 

herkomst en van de afhankelijkheid van verzoekers zus, die in België zou verblijven. Er zijn geen 

gegevens voorhanden die toelaten te besluiten dat verzoeker ingevolge de verwijdering een nadeel zal 

ondervinden dat bestaat uit een onmenselijke of vernederende behandeling, dan wel een inmenging in 

zijn familieleven.  

 

Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoeker werd niet op afdoende 

wijze aangetoond. 

 

Uit wat voorafgaat volgt dat niet voldaan is aan de drie cumulatieve voorwaarden om over te gaan tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid dient te worden afgewezen. 

 

4. 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. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig mei tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

 dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. VAN CAENEGEM, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 S. VAN CAENEGEM    F. TAMBORIJN 

 


