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 nr. 220 862 van 7 mei 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. JANS 

Jaarbeurslaan 17/12 

3600 GENK 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 31 mei 2018 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 25 april 2018 houdende een bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker. 

 

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. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoeker, bijgestaan door advocaat K. JANS en van attaché N. 

ONRAET, die verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen het Rijk binnen 

op 22 september 2015 en verklaart zich vluchteling op 23 september 2015. 

 

Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, wordt het dossier van verzoeker op 3 maart 2016 

door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen, waar verzoeker wordt gehoord op 27 mei 2016. 
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Op 30 juni 2016 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze 

beslissing wordt op dezelfde dag aangetekend verzonden. 

  

Op 27 oktober 2016 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bij arrest met 

nummer 177 157 eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingstatus toe te kennen. 

 

Op 21 augustus 2017 dient verzoeker een tweede asielaanvraag in. Op 15 september 2017 wordt de 

beslissing houdende de weigering tot in overwegingname van een meervoudige asielaanvraag 

genomen. Het door verzoeker ingestelde beroep wordt door de Raad op 18 april 2018 verworpen. 

 

Op 25 september 2017 wordt een beslissing genomen houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten-asielzoeker. Het ingediende beroep is bij de Raad gekend onder het rolnummer 213 000.  

 

Op 25 april 2018 wordt opnieuw een beslissing genomen houdende een bevel om het grondgebied te 

verlaten-asielzoeker. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - ASIELZOEKER 

 

In uitvoering van artikel 52/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de heer / 

mevrouw, die verklaart te heten, 

 

naam : A. F.  

voornaam : A. S. K.  

geboortedatum : (…)1993  

geboorteplaats : Basra  

nationaliteit: Irak 

 

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

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

om er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 15 september 2017v werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

een beslissing van niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming genomen op 

grond van artikel 57/6, §3, eerste lid, 5° en op 20 april 2018 werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen een negatieve beslissing genomen over het beroep tegen deze beslissing 

van niet-ontvankelijkheid. 

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

Artikel 74/14 van de wet van 15 december 1980  

§ 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. 

 

Het verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde land werd niet-

ontvankelijk verklaard op grond van artikel 57/6, §3, eerste lid, 5°, inderdaad, aangezien betrokkene al 

op 23 september 2015 internationale bescherming heeft aangevraagd en door de beslissing van niet-

ontvankelijkheid van het CGVS blijkt dat er geen nieuwe elementen zijn, wordt de termijn van het 

huidige bevel om het grondgebied te verlaten bepaald op 6 (zes) dagen. 

 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 6 (zes) dagen.” 
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2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/72, § 1 samengelezen met artikel 39/81, tweede lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) schrijft voor dat de verwerende partij binnen acht dagen 

na de kennisgeving van het beroep, het administratief dossier indient waarbij ze een nota met 

opmerkingen kan voegen.  

 

Verweerder werd op 15 juni 2018 per drager in kennis gesteld van het verzoekschrift en werd verzocht 

om het administratief dossier en een nota in te dienen.  

 

Er werd geen nota ingediend. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 Verzoeker voert in het enige middel de schending aan van artikel 7 van de vreemdelingenwet, van 

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

bestuurshandelingen, van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, “o.a. het materiële 

motiveringsbeginsel, het fair balance-beginsel en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel” en van 

artikel 3 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). 

 

Ter adstruering van het middel betoogt verzoeker als volgt: 

 

“B.1. Eerste middel 

 

Schending van art. 7. van de Vreemdelingenwet, art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, schending van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel, het fair balance-beginsel en het 

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. art. 3 EVRM 

 

Dat art. 3 EVRM luidt: 

 

"Niemand mag worden onderworpen aan folteringen noch aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of straffen." 

 

Dat art. 3 EVRM rechtstreekse werking heeft. 

 

Dat de bestreden beslissing een standaard "copy-paste" beslissing is en er geheel geen toetsing aan 

art. 3 van het EVRM werd uitgevoerd. 

 

Dat er nochtans zeker een veiligheidsprobleem bestaat in de provincie Basra in Irak. 

  

Zo staat er op p. 4 en 5 van het raport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties 

overeenkomstig de resolutie 2367 (2017) van de Veiligheidsraad van recentelijk 17 april 2018 dat om de 

veiligheidssituatie in de provincie Basra te verbeteren, de federale overheid sedert 21 februari 2018 een 

veiligheidsoperatie is opgestart in Basra. Dit zou uiteraard niet nodig zijn indien het een veilige plaats 

zou betreffen, quod non. 

 

Ook gebeuren er in Basra nog steeds aanslagen, die ook in de pers worden gedocumenteerd. 

 

Alleszins maakt het een onzorgvuldig bestuursoptreden uit dat verwerende partij zelfs geen toetsing 

heeft gemaakt of art. 3 EVRM al dan niet wordt geschonden. Dit blijkt geenszins uit de zeer benkopte 

motivering van de beslissing. 

 

Het is overigens opmerkelijk en bijzonder onzorgvuldig van verwerende partij dat er totaal en op geen 

enkele wijze rekening wordt gehouden met het feit dat verzoeker een zeer verwesterde kunstenaar is 

die geenszins nog leeft en kan leven volgens de traditionele Irakese gebruiken. In Irak leven volgens zijn 

westerse normen en waarden brengt de veiligheid van verzoeker in gevaar en stelt hem bloot aan 

folteringen, minstens aan vernederende behandelingen. 
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Verzoeker vraagt dan ook om de bestreden beslissing zowel te schorsen als te vernietigen.” 

 

3.2 Waar verzoeker verwijst naar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, wijst de Raad erop  

dat het middelonderdeel slechts ontvankelijk is in de mate dat verzoeker de schending van concrete 

beginselen aanvoert. Onder “middel” dient immers conform vaste rechtspraak van de Raad van State te 

worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het 

overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij deze rechtsregel of het 

beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 

2 maart 2007, nr. 168.403).  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot 

doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet 

van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

In de motivering van het bestreden bevel wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 

7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, meer bepaald het in het Rijk verblijven zonder houder te zijn 

van de bij artikel 2 vereiste documenten. In het bestreden bevel zijn tevens de feitelijke overwegingen te 

vinden. De gemachtigde van de staatssecretaris stelt vast dat verzoeker niet in het bezit is van een 

geldig paspoort met geldig visum. Dit wordt niet betwist door verzoeker. Tevens bevat de bestreden 

beslissing een motivering in het kader van artikel 74/14 van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad stelt aldus vast dat in casu de bestreden beslissing op duidelijke wijze de overwegingen in 

rechte en in feite weergeeft die hebben geleid tot deze beslissing. De voorziene motivering stelt 

verzoeker in staat kennis te nemen van de redenen die aan de bestreden beslissing ten grondslag 

liggen. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aangetoond.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). De materiële 

motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven 

moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en concrete 

feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 2012, nr. 

218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de 

Raad om zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de 

uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan verzoeker eveneens de schending aanvoert, legt de overheid de 

verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een 

correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

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

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

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

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

die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). In de mate dat verzoeker met een verwijzing 

naar het “fair balance-beginsel” doelt op het proportionaliteitsbeginsel, merkt de Raad op dat dit beginsel 

wordt geschonden wanneer de door de overheid gemaakte keuze een kennelijke wanverhouding tussen 

het algemeen belang en het particuliere belang tot gevolg heeft.  
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Verzoeker betoogt onder verwijzing naar artikel 3 van het EVRM dat de besteden beslissing een 

standaard “copy-paste” beslissing is en voormeld artikel niet werd getoetst. Hij zet uiteen dat er 

nochtans zeker een veiligheidsprobleem bestaat in de provincie Basra in Irak en verwijst naar het 

rapport van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties overeenkomstig de resolutie 2367 (2017) 

van de Veiligheidsraad van 17  april 2018 waarin staat dat om de veiligheidssituatie in Basra te 

verbeteren, de federale overheid sedert 21 februari 2018 een veiligheidsoperatie heeft opgestart in 

Basra. Verzoeker meent dat dit uiteraard niet nodig zou zijn indien het een veilige plaats zou betreffen. 

Hij voegt nog toe dat er in Basra ook nog steeds aanslagen gebeuren die ook in de pers worden 

gedocumenteerd.  

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 3 van het EVRM vooreerst vereist dat verzoeker er blijk van geeft 

dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het land waarnaar hij 

mag worden teruggeleid, hij een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. Het EHRM stelt dat het in principe aan de verzoekende partij toekomt om 

een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij 

verwijdering naar het land van bestemming zal worden blootgesteld aan een reëel risico op 

onmenselijke behandeling, zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees voor 

onmenselijke behandeling op zich niet volstaat om een inbreuk uit te maken op artikel 3 van het EVRM. 

(zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 

144.754). Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden, volstaat op zich niet. 

(RvS 14 maart 2002, nr. 104.674; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 2002, nr. 105.262).  

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat de bevoegde asielinstanties reeds hebben vastgesteld dat verzoeker 

niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus en voor de subsidiaire beschermingsstatus. Dit 

impliceert dat – gelet op artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet – verzoeker niet aannemelijk 

maakte dat hij in zijn land van herkomst een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan 

folteringen, of aan onmenselijke en vernederende behandelingen of straffen. Ook in het kader van deze 

asielaanvraag werd verwezen naar het gegeven dat hij een verwesterde kunstenaar zou zijn. Verzoeker 

toont niet aan dat er zich nieuwe elementen voordoen op dit punt, minstens toont hij niet aan dat hij in 

de onmogelijkheid was deze elementen voorheen voor te leggen. Hij blijft derhalve in gebreke 

hieromtrent nieuwe elementen aan te brengen die een andere kijk zouden kunnen bieden op de 

asielmotieven die in het kader van de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM worden 

herhaald.  

 

Verder verwijst verzoeker naar een rapport van de Verenigde Naties van 17 april 2018 en publicaties in 

de pers omtrent de veiligheidssituatie in Basra. Verzoeker beperkt zich echter slechts tot algemene 

verwijzingen. Het algemene betoog en de algemene stellingen van verzoeker tonen niet aan dat er 

ernstige en zwaarwichtige gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt om in Irak te 

worden blootgesteld aan een mensonterende behandeling. Verzoeker slaagt er niet in om met concrete 

gegevens aan te tonen dat er een risico is op schending van artikel 3 van het EVRM, noch kan hij 

voorhouden dat geen zorgvuldig onderzoek in het licht van artikel 3 van het EVRM werd gevoerd.  

Bovendien verplicht de bestreden beslissing verzoeker niet om terug te keren naar een regio waar hij 

zich onveilig voelt. Een schending van artikel 3 van het EVRM en van de aangehaalde beginselen wordt 

dan ook niet aangetoond.  

 

Het middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven mei tweeduizend negentien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


