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 nr. 198 081 van 17 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en D. UNGER 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIEGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 16 januari 2018 heeft 

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

vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 11 januari 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en tot het opleggen van een 

inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 16 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. UNGER, die loco advocaat D. ANDRIEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker  is volgens zijn verklaringen het Rijk binnengekomen op 13 september 2015 en dient een 

asielaanvraag in op 23 september 2015.  

 

1.2. Op 30 maart 2017 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: 

de commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.3. Op 2 mei 2017 dient verzoeker tegen de beslissing van de commissaris-generaal een beroep in bij 

de Raad. Met arrest nr. 195 228 van 20 november 2017 wordt de verzoekende partij de vluchtelingen-

status en de  subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 

 

1.4. Verzoeker wordt op 11 januari 2018 bevolen om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

oog op verwijdering (bijlage 13septies) en krijgt een inreisverbod (bijlage 13sexies). Dit zijn de 

bestreden beslissingen: 

 

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

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

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

naam: [A.] 

voornaam: [M.H.F.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: Bagdad 

nationaliteit: Irak 

In voorkomend geval, ALIAS: 

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 artikel / volgende 

artikelen 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: 

nder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

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

an een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten hem ter kennis 

gegeven op 10/04/2017 (bijlage 13qq). Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend nu de 

vreemdeling, na een afgewezen verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht 

worden dat een termijn van minder dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te 

vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, 

toegekend. 

Betrokkene kwam volgens eigen verklaring op 13/09/2015 het Rijk binnen zonder een geldig visum. 

Betrokkenes asielaanvraag werd door het CGVS en in beroep door de RVV geweigerd. Deze 

beslissingen werden aan betrokkene ter kennis gegeven. Uit de vaststelling dat uit diepgaand 

onderzoek van het CGVS en de RVV is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in de 

artikelen 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de 

betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het 

administratief dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het 

CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij zijn 

verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. 

Het op 22/12/2017 ingediende beroep bij de Raad van State tegen het arrest van de RVV van 

21/11/2017 heeft geen schorsende werking. De omstandigheid dat de terugleiding naar Irak wordt 

uitgevoerd, belet betrokkene niet zijn verdediging in hangende procedures te laten waarnemen door een 

advocaat van zijn keuze, vermits op hem niet de verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze 
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advocaat kan al het mogelijke doen om de belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en 

de lopende procedures te benaarstigen. 

Betrokkene lijdt aan diabetes. Wat betreft zijn opsluiting in een gesloten centrum, kan dit worden 

opgevolgd door het beschikbare medische personeel ter plaatse. Volgens het “Belgium Aliens’ Office, 

Country Fact Sheet Access to Healthcare: Iraq-Update, March 2017” zijn in Irak alle 

standaardbehandelingen van diabetes voorhanden in de openbare sector. De behandeling is niet gratis 

maar beschikbaar tegen een nominale vergoeding. Een mogelijke repatriëring van betrokkene naar zijn 

land van herkomst houdt bijgevolg geen schending in van 3 EVRM. 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief 

een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

 

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 zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

Betrokkene is niet in het bezit van de vereiste reisdocumenten op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum/verblijfsvergunning. Het is 

dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem 

afgeleverd zal worden. 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn/haar onwettige 

verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten hem ter kennis 

gegeven op 10/04/2017 (bijlage 13qq). 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: (…).” 

 

”INREISVERBOD 

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

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, 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. 

De beslissing tot verwijdering van 11/01/2018 gaat gepaard met dit inreisverbod (2) 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten hem ter kennis 

gegeven op 10/04/2017 (bijlage 13qq). 

Betrokkene weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te voldoen. Om deze redenen wordt aan 

betrokkene in toepassing van art. 74.11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 een inreisverbod opgelegd. 

Twee jaar 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

Betrokkenes asielaanvraag (die helemaal niet onredelijk lang heeft geduurd) werd zowel door het CGVS 

als door de RVV geweigerd, waaruit kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van 

herkomst geen schending van artikel 3 EVRM inhoudt. Het op 22/12/2017 ingediende beroep bij de 

Raad van State tegen het arrest van de RVV van 21/11/2017 heeft geen schorsende werking. De 

omstandigheid dat de terugleiding naar Irak wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet zijn verdediging in 

hangende procedures te laten waarnemen door een advocaat van zijn keuze, vermits op hem niet de 

verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de 

belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 

Betrokkene lijdt aan diabetes. Wat betreft zijn opsluiting in een gesloten centrum, kan dit worden 

opgevolgd door het beschikbare medische personeel ter plaatse. Volgens het “Belgium Aliens’ Office, 

Country Fact Sheet Access to Healthcare: Iraq-Update, March 2017” zijn in Irak alle standaard-
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behandelingen van diabetes voorhanden in de openbare sector. De behandeling is niet gratis maar 

beschikbaar tegen een nominale vergoeding. Een mogelijke repatriëring van betrokkene naar zijn land 

van herkomst houdt bijgevolg geen schending in van 3 EVRM. 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 2 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan twee jaar.” 

 

2. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in zoverre ze is 

gericht tegen het inreisverbod 

 

2.1. Wat het uiterst dringend karakter betreft, moet worden gewezen op het volgende: 

 

Het aan de verzoekende partij op 11 januari 2018 betekende inreisverbod is een verbodsmaatregel die 

inhoudt dat haar voor de erin bepaalde termijn van twee jaar het verblijf en de toegang tot het 

grondgebied van België en de Schengenlidstaten wordt verboden. 

 

Artikel 1 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) bepaalt omtrent het 

inreisverbod het volgende: 

 

“Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

[…] 

8° inreisverbod : de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering 

[…]” 

 

Artikel 74/11, § 3 van dezelfde wet voorziet verder: 

 

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

wordt betekend. 

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

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

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 11 van richtlijn 2008/115/EG van 

16 december 2008 van het Europees Parlement en de Raad over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn).  

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in het arrest Ouhrami van 26 juli 2017 geoordeeld dat 

het inreisverbod pas rechtsgevolgen teweegbrengt vanaf het tijdstip van de vrijwillige of gedwongen 

uitvoering van de terugkeerverplichting en bijgevolg vanaf de daadwerkelijke terugkeer van de 

betrokkene naar zijn land van herkomst, een land van doorreis of een ander derde land (HvJ, 26 juli 

2017, Ouhrami, C- 225/16, punt 49). 

 

In datzelfde arrest heeft het Hof erop gewezen dat het niet aan de lidstaten toekomt om te beoordelen 

vanaf welk tijdstip de duur van het inreisverbod moet worden berekend. Het Hof preciseert dat “indien 

wordt aanvaard dat inreisverboden, waarvan de rechtsgrondslag een reeks op Europees niveau 

geharmoniseerde regels is, op verschillende tijdstippen beginnen en ophouden rechtsgevolgen teweeg 

te brengen, naargelang van de verschillende keuzen van de lidstaten in het kader van hun nationale 

wetgeving, het met richtlijn 2008/115 en met dergelijke inreisverboden nagestreefde doel in gevaar 

worden gebracht” (HvJ, 26 juli 2017, Ouhrami, C-225/16, punten 40- 41). 

 

2.2. Gelet op het voorgaande is de Raad van oordeel dat het uiterst dringende karakter van de vordering 

in zoverre ze is gericht tegen het inreisverbod niet is aangetoond. 

 

2.3. In zoverre de vordering is gericht tegen de tweede bestreden beslissing, moet ze worden verworpen 

omdat niet is voldaan aan de eerste cumulatieve voorwaarde. 

 

 



  

 

RvV X - Pagina 5 van 12 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

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. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-

maatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

wettelijk vermoed.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast en wordt niet betwist door de 

verwerende partij. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

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 vernieti-

ging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoer-

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

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is dat de verzoekende partij een schending van een bepaling van het EVRM heeft willen 
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aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door 

haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan tot 

een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75).  

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. Verzoeker een enig middel aan: 

 

“Manifeste appreciatiefout en schending van artikel 33 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 

betreffende de status van vluchtelingen (hierna: het Vluchtelingverdrag), goedgekeurd bij de wet van 26 

juni 1953, van artikelen 3 en 13 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens (hierna: het 

EVRM) van 4 november 1950 goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, van artikelen 18, 19.2 en 47 

van de Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: de 

Handvest) in werking getreden op 1 december 2009, van artikelen 7, 74/11, §3 en 74/13 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen gelezen in overeenstemming met artikelen 3, 5 en 15 van de Richtlijn 

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

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

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de terugkeerrichtlijn), het recht om te 

worden gehoord,  het recht op toegang tot de rechter, het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel en 

het beginsel van zorgvuldigheid. 

 

• Eerste grief 
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Volgens artikel 74/13: “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”.  

 

De verzoeker lijdt aan diabetes. De bestreden beslissing beweert dat er in Irak “alle 

standaardbehandelingen van diabetes voorhanden in de openbare sector” te vinden zijn. Toch, uit 

objectieve bronnen blijkt dat de beschikbaar gezondheidszorg voor diabetes nog onvoldoende is in Irak : 

“It is estimated that 20-25% of diagnosed diabetics are treated with insulin; more than 50% are treated 

with oral hypoglycaemic agents and the rest on diet alone . Insulin (short-acting, NPH, lente, and 

biphasic preparations) is available most of the time, but there have been frequent periods of shortage 

during the last 14 years and clinicians report a high frequency of diabetic ketoacidosis. Glibenclamide, 

the most frequently prescribed oral hypoglycaemic agent, is available in sufficient quantities most of the 

time. Metformin, however, is prescribed with increasing frequency, but its supply is intermittent. There 

are no programmes for patient education and possibilities for strengthening “self care” are limited 

because of inadequate patient education and lack of selfmonitoring facilities. Most people with diabetes 

have no access to optimal self-monitoring tests. Long-term complications are common and opportunities 

for their prevention and treatment like las” 

(http://www.who.int/hac/crises/irq/background/Iraq_Health_in_Iraq_second_edition.pdf). 

 

Deze informatie geeft duidelijk aan dat een terugkeer van de heer [A.-L.] naar Irak een einde zal maken 

aan haar medische behandeling en op zijn beurt de door artikel 3 EVRM verboden behandeling zal 

veroorzaken. 

 

• Tweede grief 

 

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt het recht om gehoord te worden voordat er 

een beslissing wordt genomen dat de belangen van de betrokkene nadelig kan beïnvloeden deel uit van 

de rechten van verdediging die zijn verankerd in een algemeen beginsel van het Unierecht (HvJ, 

Boudjlida, C-249/13, 11 december 2014, punt 34). Dit recht om te worden gehoord biedt aan iedereen 

de mogelijkheid om op nuttige en doeltreffende wijze zijn standpunt kenbaar te maken tijdens de 

administratieve procedure en vóór de vaststelling van een besluit dat een nadelige invloed op zijn 

belangen kan hebben.  Dit heeft ten doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen nuttig rekening te 

houden met de alle relevante elementen van het geval. Daarvoor moet de bevoegde autoriteit het 

dossier op zodanige wijze onderzoeken zodat de beslissing neemt die volledig bekend is met de feiten 

en het op gepaste wijze motiveert, zodat in voorkomend geval de betrokkene rechtsgeldig zijn beroep 

kan uitoefenen (Ibid., punten 36, 37 en 59).  

 

Met het oog op het voornoemde doel van het recht om gehoord te worden, moet er worden vastgesteld 

dat de tegenpartij de plicht heeft om informatie te zoeken die hem in staat stelt een geïnformeerd besluit 

te nemen; dat het zijn verantwoordelijkheid is om de zaak te behandelen en daarom de vreemdeling uit 

te nodigen om te worden gehoord namelijk over de redenen waarom verzoeker niet naar Irak kan 

terugkeren, in het bijzonder met betrekking tot de elementen bedoeld in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet. Dat zo’n uitnodiging het enig middel die een effectieve en nuttige mogelijkheid biedt 

voor de vreemdeling om zijn standpunt naar voren te brengen (Raad van State, nr. 233 257 van 15 

december 2015).  

 

Zou de tegenpartij verzoeker gehoord hebben, zou ze te weten gekomen zijn dat hij twee nieuwe 

documenten (stukken 3 en 4) gekregen heeft die zijn verklaringen op het CGVS en zijn vrees voor 

vervolging aannemelijk maken. 

 

De bestreden beslissingen negeerden het recht van de eiser om te worden gehoord. 

 

• Derde grief 

 

Volgens artikel 5 van de terugkeerrichtlijn: “Bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn houden de 

lidstaten rekening met: a) het belang van het kind; b) het familie- en gezinsleven; c) de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, en eerbiedigen zij het beginsel 

van non-refoulement”. 

 

Volgens artikelen 18 en 19.2 van de Handvest: 
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- Artikel 18: “Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het 

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van 

vluchtelingen, en overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap”; 

- Artikel 19.2: “Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar dan wel uitgeleverd aan een staat 

waarin een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of 

vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen”. 

 

Volgens artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag: “Art. 33. Verbod tot uitzetting of terugleiding 

("refoulement") 1. Geen der Verdragsluitende Staten zal, op welke wijze ook, een vluchteling uitzetten of 

terugleiden naar de grenzen van een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op 

grond van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke 

overtuiging”. 

 

Artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag die directe refoulement verbiedt heeft betrekking op zowel de 

erkende vluchteling als de asielaanvrager wiens aanvraag tot erkenning nog niet is afgerond (Raad van 

State, arresten nr. 57.167 van 21 december 1995, nr. 87.141 van 9 mei 2000 en 92.384 van 18 januari 

2001). Zolang het cassatie beroep bij de Raad van State niet geleegd is, is het asielbeslissing niet 

definitief (Raad van State, arresten nr. 190.417 van 13 februari 2009 en 199.461 van 12 januari 2010). 

Zodat in dit geval geen enkel bevet om het grondgebiet te verlaten aan een asielaanvrager kan worden 

gemeld. A fortiori mag de asielaanvrager dan ook niet worden vastgehouden met het oog op 

verwijdering.  

 

Artikel 13 van het EVRM, dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgt, luidt als volgt: 

“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”. 

Artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie luidt gedeeltelijk als volgt: 

"Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn geschonden, heeft 

recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel gestelde 

voorwaarden. 

Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke 

termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld.  

Eenieder heeft de mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen". Het recht 

van de Europese Unie is in het geding relevant en gaat vergezeld van een terugkeermaatregel, 

afhankelijk van de naleving van Richtlijn 2008/115. Het recht op toegang tot de rechter wordt 

gewaarborgd door de artikelen 6.1, 8 en 13 van het EVRM. 

 

Zoals het HvJEU het opmerkte (arrest van 17 december 2015, zaak C-239/14, Tall): 

“57      Indien echter in het kader van de behandeling van een asielaanvraag die voorafging aan of volgt 

op een beslissing als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, een lidstaat tegen de betrokken 

derdelander een terugkeerbesluit vaststelt in de zin van artikel 6 van richtlijn 2008/115, moet die 

derdelander tegen dat besluit een doeltreffend rechtsmiddel kunnen aanwenden overeenkomstig artikel 

13 van die richtlijn. 

58      In dat verband volgt uit de rechtspraak van het Hof dat in elk geval schorsende werking moet 

worden toegekend aan een beroep tegen een terugkeerbesluit waarvan de uitvoering voor de betrokken 

derdelander een ernstig risico inhoudt dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen, zodat die 

derdelander de verzekering heeft dat aan de vereisten van de artikelen 19, lid 2, en 47 van het 

Handvest wordt voldaan (zie in die zin arrest Abdida, C 562/13, EU:C:2014:2453, punten 52 en 53)”. 

In dezelfde zin, stelt de Advocaat-generaal P. MENGOZZI in zijn conclusie over de zaak C-191/16, 

Gnandi vast dat: 

“90.      Wat de periode betreft na het arrest van de RVV van 31 oktober 2014 en na de instelling van het 

administratieve cassatieberoep tegen dat arrest, zij eraan herinnerd dat het Hof in het arrest van 28 juli 

2011, Samba Diouf (C 69/10, EU:C:2011:524), heeft gepreciseerd dat richtlijn 2005/85 niet oplegt dat in 

rechtspraak in twee instanties wordt voorzien, alsook dat het beginsel van doeltreffende rechterlijke 

bescherming een particulier een recht op toegang tot een rechter verleent en geen recht op 

meervoudige aanleg.(39) 

91.      Uit de bovenstaande overwegingen volgt evenwel dat ten aanzien van de asielzoeker geen 

terugkeerprocedure op grond van richtlijn 2008/115 kan worden ingeleid wanneer de wetgeving van een 

lidstaat in een dubbele aanleg voorziet en de asielzoeker toestaat op het grondgebied van die lidstaat te 

verblijven in afwachting van de uitkomst van het rechtsmiddel in beroep of in cassatie. Uit het dossier 
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blijkt dat de Belgische autoriteiten Gnandi op 8 februari 2016 een tot 1 maart 2017 geldige machtiging 

tot tijdelijk verblijf hebben afgegeven op grond van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980, dat 

de mogelijkheid biedt een dergelijk document af te geven aan onder meer asielzoekers die een 

toelaatbaar administratief cassatieberoep hebben ingesteld”. 

In dit geval wordt in de beschikking beweerd dat: “Het op 22/12/2017 ingediende beroep bij de Raad van 

State tegen het arrest van de RVV van 21/11/2017 heeft geen schorsende werking. De omstandigheid 

dat de terugleiding naar Irak wordt uitgevoerd, belet de betrokkene niet zijn verdediging in hangende 

procedures te laten waarnemen door een advocaat van zijn keuze, vermits op hem niet de verplichting 

rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de belangen van 

betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen”. 

 

Het is voorbarig om verzoeker te verwijten dat hij het bevel om het grondgebied te verlaten niet heeft 

opgevolgd aangezien hij enkel gebruik heeft gemaakt van de rechtsmiddelen waarover hij beschikt, ook 

al zou deze niet van rechtswege schorsend zijn. Verzoeker laat gelden dat deze manier van werken 

strijdig is met het recht op een effectief rechtsmiddel. 

 

Zou het cassatie beroep dat momenteel hangend geen schorsende werking in het Belgisch recht 

hebben, dit recht is toch onderworpen aan het toepasselijk internationaal recht dat van toepassing is, 

meer in het bijzonder artikelen 6.1 en 13 EVRM en artikel 47 van het Handvest, bepalingen die het recht 

op toegang tot de rechter, het recht op een effectief rechtsmiddel en het recht op een eerlijk proces, 

rechten die aanzienlijk zouden worden aangetast door een verwijdering van de heer [A.-L.] voordat zijn 

beroep op rechtsvragen word beslist. 

De doeltreffendheid van het cassatie beroep vereist de aanwezigheid van de aanvrager op het 

grondgebied, anders wordt zijn beroep in irrelevant verklaard, in tegenstelling tot wat in wordt de 

bestreden beslissingen beweerd. 

 

Als de heer [A.-L.] zeker door zijn raadsman kan worden vertegenwoordigd voor de Raad van State, zou 

hij in geval van verwijdering niet worden gehoord, terwijl zijn hoorzitting kan worden bevolen door de 

Raad van State (artikelen 3, §2, 11° en 21, §2 Procedurereglement Raad van State). Evenzo, in de 

veronderstelling dat de heer [A.-L.] de zaak voor de Raad van State wint en dat hij ondertussen is 

gerepatrieerd naar Irak, zal de zaak na verwijzing aan Uw Raad als niet-belangwekkend worden 

verklaard, het asielverzoek vereist zijn aanwezigheid op het grondgebied. Om dezelfde redenen zal zijn 

cassatie beroep cassatie ook zonder voorwerp worden verklaard. 

 

Het besluit van inreisverbod werd afgegeven op basis van artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet 

volgen het welk: “§ 1. De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening te houden met de 

specifieke omstandigheden van elk geval. 

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

gevallen : 

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

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

 

Deze beslissing houdt geen rekening met alle omstandigheden van het geval gezien het hangende 

cassatie beroep niet correct in aanmerking is genomen; verzoeker kan niet ernstig worden bekritiseerd 

dat hij het grondgebied niet heeft verlaten terwijl hij wacht op een antwoord op dit beroep, dat irrelevant 

zou worden indien hij naar Irak zou terugkeren voordat zijn zaak bij de Raad van State (en eventueel 

daarna voor Uw Raad) besloten wordt. 

 

Dit werd meermaals door Uw Raad bevestigd: 

 

• Arrest nr. 41 230 van 31 maart 2010 

• Arrest nr. 72 888 van 9 januari 2012 

• Arrest nr. 88 628 van 28 september 2012 

• Arresten nr. 155 126 van 22 oktober 2015, nr. 137 802 van 2 februari 2015 en nr. 135 094 van 16 

december 2014  

• Arrest nr. 147 257 van 5 juni 2015 

 

« Vu la requête introduite le 26 mai 2015 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 21 mai 2015… Il ressort 

d’un courriel adressé au Conseil le 27 mai 2015 (pièce 2 du dossier de procédure), dont la teneur est 

confirmée à l’audience par l’avocat de la partie requérante, que cette dernière a été rapatriée dans son 
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pays en date du 22 mai 2015… le fait de se trouver hors de son pays d’origine constitue une condition 

préalable à l’octroi d’une protection internationale au sens de celles-ci. Il en résulte que la qualité de 

réfugié ou le statut de protection subsidiaire ne peuvent pas être accordés à un demandeur d’asile qui, 

comme en l’espèce, est retourné - serait-ce par la contrainte - dans le pays dont il a la nationalité… La 

qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante ». 

• Arrest nr. 143 246 van 14 april 2015 (Congo) 

• Arrêt nr. 130 776 van 2 oktober 2014 (Marokko) 

 

Bij de vaststelling van een terugkeermaatregel waarvan de niet-uitvoering afhangt van zijn goede wil, 

ook al wordt de asielaanvraag niet definitief afgewezen, negeert de Belgische staat het beginsel van 

non-refoulement zoals bepaald in artikel 5 van de terugkeerrichtlijn en artikelen 18 en 19.2 van het 

Handvest. 

 

De bestreden bijlage 13sexies schendt aldus verder ook artikel 74/11, §3 van de Vreemdelingenwet dat 

als volgt luidt: “(…) Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op 

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

 

3.3.2.2. Verzoeker stelt in een eerste grief dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet is geschonden 

omdat er onvoldoende rekening werd gehouden met zijn gezondheidstoestand, meer bepaald met zijn 

diabetes. Hij verwijst naar een internetpublicatie waaruit zou blijken dat diabetici in Irak geen optimale 

zorgverstrekking kunnen genieten.  

 

In de bestreden beslissingen wordt met recent bronnenmateriaal (maart 2017) gestaafd dat de 

standaardbehandelingen van diabetes voorhanden zijn in de openbare sector en dit tegen een nominale 

vergoeding. De internetpublicatie waarnaar verzoeker verwijst en waaruit het tegendeel zou moeten 

blijken, betreft een publicatie van 2004, dus van nagenoeg 14 jaar geleden. Die gedateerde publicatie, 

waaruit overigens ook al niet blijkt dat de destijds voorziene behandeling voor diabetici in Irak 

daadwerkelijk ondermaats zou zijn, is niet in staat om de actuele informatie zoals vermeld in de 

bestreden beslissing te ontkrachten. Het volgend motief is op het eerste gezicht niet kennelijk onredelijk: 

“Betrokkene lijdt aan diabetes. Wat betreft zijn opsluiting in een gesloten centrum, kan dit worden 

opgevolgd door het beschikbare medische personeel ter plaatse. Volgens het “Belgium Aliens’ Office, 

Country Fact Sheet Access to Healthcare: Iraq-Update, March 2017” zijn in Irak alle standaardbehande-

lingen van diabetes voorhanden in de openbare sector. De behandeling is niet gratis maar beschikbaar 

tegen een nominale vergoeding. Een mogelijke repatriëring van betrokkene naar zijn land van herkomst 

houdt bijgevolg geen schending in van 3 EVRM.” 

 

Er werd aldus rekening gehouden met de gezondheidstoestand van verzoeker. Een schending van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

De eerste grief kan niet worden aangenomen. 

 

In een tweede grief wordt de schending aangevoerd van het hoorrecht. Verzoeker stelt dat hij in 

vergelijking met zijn asielaanvraag twee nieuwe stukken aanbrengt, die een ander licht werpen op zijn 

asielaanvraag, namelijk de klacht die werd neergelegd door zijn broer en een brief van het Ministerie 

van Verkeer. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de respectievelijke documenten naar voren werden gebracht in 

het kader van de asielprocedure en ook werden opgenomen in de motieven van de beslissing. In het 

arrest nr. 195 228 van 20 november 2017, waarbij verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus worden geweigerd, wordt overwogen:  

 

“Ook de door verzoeker neergelegde fotokopie van een klacht ingediend door zijn broer en het antwoord 

van het politiekantoor van Alwiya, documenten waarmee hij zijn ontvoering tracht te staven, zijn niet van 

dien aard dat ze bovenstaande appreciatie kunnen ombuigen. Beide stukken betreffen slechts 

fotokopieën, met andere woorden makkelijk te manipuleren documenten waarvan de authenticiteit en 

auteur onmogelijk te verifiëren valt. Beide documenten zijn bovendien geschreven op een gewoon wit 

blad papier en zonder officiële hoofding, zodat eender wie, eender wanneer deze klachten kan 

geschreven hebben. Verzoeker blijkt er overigens ten onrechte vanuit te gaan dat aan voorgelegde 

documenten slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet-authentiek 

karakter ervan wordt aangetoond. De commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel 

ook aan de aangebrachte stukken bewijswaarde weigeren wanneer deze onvoldoende garanties op het 
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vlak van authenticiteit bieden, wat in casu het geval is. Gelet op de vaststellingen dat verzoeker slechts 

kopieën voorlegt waarvan de auteur niet te verifiëren is, de klacht en het antwoord van de politie 

opgesteld zijn op een wit blad zonder hoofding, zijn verklaringen niet geloofwaardig zijn, en uit de 

informatie toegevoegd aan het administratief dossier (COI Focus “Irak. Corruptie en documentenfraude” 

van 8 maart 2016) blijkt dat er in Irak op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en dat het 

gemakkelijk is om vervalste Iraakse documenten aan te schaffen, zowel in Irak als in het buitenland, 

wordt aan de klacht en het antwoord van de politie geen objectieve bewijswaarde toegekend. De 

argumentatie in het verzoekschrift vermag geen afbreuk te doen aan dit besluit.” 

 

Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker wel degelijk werd gehoord in het kader van 

de thans bestreden beslissingen, namelijk op 1 november 2018. Bijgevolg kan verzoeker alvast niet 

dienstig een schending opwerpen van het hoorrecht. Daarnaast moet worden vastgesteld dat verzoeker 

geen elementen naar voren brengt die de uitkomst van de thans bestreden beslissing kunnen 

beïnvloeden. 

 

Een schending van het hoorrecht wordt niet aangetoond. 

 

De tweede grief kan niet worden aangenomen. 

 

In een derde grief  verwijst verzoeker naar zijn cassatieberoep bij de Raad van State en meent hij dat hij 

die procedure moet kunnen uitputten om te kunnen spreken van een effectief rechtsmiddel in de zin van 

artikel 13 EVRM. Hij betoogt dat artikel 13 EVRM, artikel 33 van de Vluchtelingenconventie, de artikelen 

18 en 19.2 van het EU-Handvest en artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn zijn geschonden. 

 

Met de verzoekende en de verwerende partij moet worden vastgesteld dat een procedure voor de Raad 

van State geen schorsende werking heeft. Een beroep bij de Raad van State verhindert derhalve niet 

dat een definitief geworden bevel om het grondgebied te verlaten wordt gegeven of uitgevoerd. 

 

Ook de schending van artikel 13 van het EVRM kan niet worden aangenomen: gelet op de inhoud en 

het doel van de rechtsregel, kan deze bepaling niet dienstig worden opgeworpen zonder ook de 

bepaling van hetzelfde verdrag aan te duiden waarvan de schending een effectief rechtsmiddel vereist 

(RvS 14 oktober 2002, nr. 111.462; RvS 30 november 2007, nr. 177.451). Hiervoor werd reeds aange-

toond dat verzoeker geen schending van deze verdragsbepaling aannemelijk maakt. Verzoeker kan niet 

worden gevolgd waar hij stelt dat hij niet over een effectief rechtsmiddel beschikt nu tegen de beslissing 

van de commissaris-generaal beroep kan worden aangetekend bij de Raad en deze procedure-

mogelijkheid de vereiste van een effectief rechtsmiddel in de zin van artikel 13 EVRM invult. Verzoeker 

maakt niet aannemelijk dat artikel 13 EVRM vereist dat de procedure bij de Raad van State schorsende 

werking zou moeten hebben in het licht van artikel 13 EVRM. De kritiek van verzoeker dat in de 

bestreden beslissing onterecht zou zijn gemotiveerd dat de persoonlijke aanwezigheid op het Belgisch 

grondgebied niet noodzakelijk is, is, gelet op wat voorafgaat, hoogstens een overtollig motief dat de 

rechtmatigheid van de bestreden beslissing niet kan doen wankelen. 

 

Een schending van artikel 13 EVRM, artikel 33 van de Vluchtelingenconventie, de artikelen 18 en 19.2 

van het EU-Handvest en artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

De derde grief kan niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

3.4. Dienvolgens is niet voldaan aan één van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in artikel 39/82, § 2 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 PR RvV.  

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

verwerpen. 

 

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. 
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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 zeventien januari tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MILOJKOWIC 

 


