
  

 

 

X Pagina 1 

 
 

 nr. 240 025 van 25 augustus 2020 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. TORFS 

Amerstraat 121 

3200 AARSCHOT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, 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 13 mei 2020 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 21 april 2020 tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale bescherming. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.  

 

Gelet op de beschikking van 13 juli 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 augustus 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat C. TORFS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 29 oktober 2017 dient verzoeker een eerste asielverzoek in. Op 23 oktober 2018 weigert de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna de CGVS) de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Tegen voormelde beslissing dient verzoeker hoger 

beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) die bij arrest nr. 222 221 van 3 

juni 2019 eveneens de vluchtelingen- en subsidiaire beschermingsstatus weigert toe te kennen.  

 

Op 21 juni 2019 dient verzoeker opnieuw een asielverzoek in. Op 13 november 2019 neemt de CGVS 

de beslissing waarbij het tweede verzoek om internationale bescherming onontvankelijk wordt verklaard. 
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Tegen voormelde beslissing dient verzoeker hoger beroep in bij de Raad die bij arrest nr. 233 125 van 

26 februari 2020 het beroep verwerpt.  

 

Op 21 april 2020 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies). Dit is de 

bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

  

“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. die 

verklaart te heten,  

 

naam : J. 

voornaam : D. H.  

geboortedatum : (…)1996  

geboorteplaats : Telkeif  

nationaliteit : Irak  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1 (2), tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist 

zijn om er zich naar toe te begeven.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Op 13/11/2019 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 26/02/2020 werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

het beroep tegen deze beslissing verworpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met 

toepassing van artikel 39/2, § 1, 1°, van de wet van 15 december 1980.  

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 met-

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

op 09/11/2017 en 21/06/2019 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” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de 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) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis gesteld 

dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van 

voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. De Raad doet uitspraak op 

basis van de middelen uiteengezet in het inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60 van de vreemdelingenwet.  
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen 8, 62 en 74/13 

van de vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor 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) en van de artikelen 

74/17, § 1, 48/4, § 2, c) en 48/6, § 5 van de vreemdelingenwet.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Verzoeker meent de volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing:  

 

Schending van de motiveringsplicht voortvloeiende uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen., van de artikelen 8, 62 en 74/13 

van de vreemdelingenwet  

 

Kwestieus bevel werd afgegeven daar het een gevolgbeslissing is van een aanvraag om machtiging tot 

verblijf die onontvankelijk werd verklaard.  

 

Verweerster schendt de motiveringsplicht door in casu het bevel niet te motiveren of er al dan niet 

grondrechten worden geschonden.  

 

Artikel 74/13 Vw. bepaalt uitdrukkelijk dat verweerster bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

rekening dient te houden met het familieleven van de derdelandsonderdaan.  

 

Hieruit volgt dat het bevel afdoende dient gemotiveerd te zijn met betrekking tot het hoger belang van de 

kinderen, het gezins -en familieleven en de gezondheidstoestand van verzoeker quod non in casu.  

 

De motiveringsplicht en de artikelen 8 en 62 Vw. zijn bijgevolg geschonden, minstens is de motivering 

gebrekkig, reden waarom de beslissing dient vernietigd te worden.  

 

Schending zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 3 EVRM  

 

Verweerster schendt het zorgvuldigheidsbeginsel daar zij zelfs geen summier onderzoek heeft verricht 

naar de geloofwaardigheid van het vluchtverhaal van verzoeker.  

 

Zij verwijst eenvoudig weg naar de weigering van de asielaanvraag, zonder dat zij de nood aan de 

ingeroepen bescherming heeft onderzocht.  

 

Zo ook oordeelde het EHRM meermaals dat het verwerpen van een asielaanvraag door de nationale 

instanties de overheid niet van de taak ontheft het risico op schending van artikel 3 te onderzoeken. 

 

Dat de beslissing van verwerende partij ook om reden van schending van de zorgvuldigheidsplicht en 

van artikel 3 EVRM dient vernietigd te worden.  

 

Schending artikel 74/17 § 1 Vw. en van artikel 48/4§2 c) en 48/6§5 Vw.,  

 

Verzoeker kan omwille van de coronapandemie niet naar Irak worden uitgewezen.  

 

Indien hij zal worden teruggewezen maakt dit tevens een schending uit van het beginsel van non 

refoulement.  

 

Conform artikel 48/6§l Vw. dient verweerster de omstandigheden in het land van herkomst na te gaan 

op het moment van het nemen van haar beslissing.  

 

Verzoeker verwijst naar stuk 3 dat de huidige situatie in Irak omschrijft.  
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Hieruit blijkt duidelijk dat de situatie voor burgers nog steeds uiterst gevaarlijk is en dat er een ernstige 

bedreiging van het leven of de persoon van verzoeker bestaat ten gevolge van willekeurig geweld in het 

geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.  

 

Verzoeker heeft meermaals gesteld dat hij nergens anders in Irak heeft gewoond dan in Tel Kaif, zijn 

(illegaal) verblijf in Turkije diende er enkel toe genoeg geld te verzamelen om naar België te kunnen 

komen.  

 

Indien verweerster meent dat verzoeker een verblijfsstatuut zou hebben bekomen of bescherming in 

Turkije zou hebben aangevraagd is het haar plicht zich hieromtrent te informeren.  

 

Verweerster heeft dit niet gedaan. Het relaas van verzoeker dat hij geboren is én opgegroeid is in Tel 

Kaif is dan ook aannemelijk. Het is deze plaats die dient beschouwd te worden om na te gaan of 

verzoeker in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker kan in deze geen 

negatief bewijs leveren. Zijn meest recente plaats van herkomst is Tel Kaif.  

 

Verweerster schendt bovenvermelde artikelen daar zij zelfs geen summier onderzoek heeft verricht naar 

de geloofwaardigheid van het vluchtverhaal van verzoeker.” 

 

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, 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, wat impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 

aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregels, namelijk artikel 52/3, § 1, artikel 7, eerste lid, 1°, en artikel 74/14 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Artikel 52/3, § 1 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“De minister of zijn gemachtigde geeft aan de vreemdeling die illegaal in het Rijk verblijft en een verzoek 

om internationale bescherming heeft ingediend, het bevel om het grondgebied te verlaten, gemotiveerd 

op basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°, nadat de Commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek om internationale bescherming heeft 

geweigerd, niet-ontvankelijk heeft verklaard of de behandeling van het verzoek heeft beëindigd, en de in 

artikel 39/57 bedoelde beroepstermijn is verstreken, of, wanneer dergelijk beroep binnen de termijn 

werd ingesteld, nadat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het beroep heeft verworpen met 

toepassing van artikel 39/2, § 1, 1°. 

   Indien het een tweede volgend verzoek om internationale bescherming of meer betreft en indien dit 

verzoek door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op grond van artikel 

57/6, § 3, eerste lid, 5°, niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt het bevel om het grondgebied te 

verlaten afgegeven na deze niet-ontvankelijkheidsbeslissing. 

   Dit bevel om het grondgebied te verlaten wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig 

artikel 51/2. Indien de betrokkene wordt vastgehouden, wordt dit bevel ter kennis gebracht op de plaats 

waar hij wordt vastgehouden.” 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de beslissing van niet ontvankelijkheid van het tweede 

verzoek om internationale bescherming op 13 november 2019 van de CGVS en naar het verworpen 

beroep tegen voormelde beslissing bij arrest op 26 februari 2020 van de Raad. Dit wordt niet betwist 

door verzoeker. Voorts wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat verzoeker onder het 

toepassingsgebied van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet valt. Verzoeker is niet het bezit 

van een geldig paspoort met geldig visum. Ook dit wordt niet betwist door verzoeker. Met toepassing 

van artikel 74/14, § 1 van de vreemdelingenwet wordt aan verzoeker een termijn voor vrijwillig vertrek 

toegekend van zes dagen.  
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Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissing worden gelezen zodat de verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in 

rechte beschikt. Een schending van de motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

In artikel 74/13 van de vreemdelingenwet is slechts bepaald dat wanneer (de gemachtigde van) de 

minister, een beslissing tot verwijdering neemt, hij met bepaalde gegevens rekening moet houden en 

niet dat hij omtrent deze gegevens een bijkomende motivering moet voorzien. De verzoeker kan dan 

ook niet worden gevolgd waar hij stelt dat de formele motiveringsplicht is geschonden omdat in de 

bestreden beslissing niet wordt aangegeven dat rekening werd gehouden met de verplichting die 

voortvloeit uit artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker betoogt dat er geen rekening is gehouden met het hoger belang van de kinderen, het gezins-

en familieleven en zijn gezondheidstoestand.  

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals onder 

meer artikel 8 van het EVRM, waartoe tevens het beginsel van het belang van het kind en een billijke 

belangenafweging behoren (EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. 

Nederland, EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserland, par. 51 met verwijzing naar EHRM, 

Grote Kamer, 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserland, par. 135; EHRM 17 april 

2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 144) en artikel 3 van het EVRM. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet maakt zodoende een individueel onderzoek noodzakelijk, doch 

deze bepaling houdt op zich nog geen uitdrukkelijke motiveringsplicht in. Het bepaalde in artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet wijst eerder op een specifieke zorgvuldigheidsplicht. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat zich daarin een document bevindt “Evaluatie artikel 74/13” van 21 

april 2020. Hierin staat het volgende te lezen: 

 

“- Hoger belang van het kind: betrokkene verklaarde ongehuwd te zijn. Betrokkene verklaarde ook geen 

in België of in een andere Lidstaat van de EU verblijvende minderjarige te hebben. 

- Gezins- en familieleven: betrokkene verklaarde geen familieleden in België of in een andere Lidstaat 

van de EU te hebben.  

- Gezondheidstoestand: geen medische elementen in het dossier, geen medische attesten voorgelegd. 

Derhalve zijn er geen elementen die problemen op.”  

 

Waar verzoeker betoogt dat de verwerende partij geen rekening zou hebben gehouden met het hoger 

belang van de kinderen, het gezins- en familieleven en zijn gezondheidstoestand, kan hij bijgevolg niet 

worden gevolgd. Een schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet ligt niet voor.  

 

Verzoeker betoogt verder dat het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 3 van het EVRM worden 

geschonden doordat er zelfs geen summier onderzoek is verricht naar de geloofwaardigheid van zijn 

vluchtverhaal en evenmin de nood aan bescherming.  

  

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur bij het nemen van een beslissing moet 

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

 

De Raad herinnert eraan dat artikel 3 van het EVRM 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 
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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 aan 

verzoeker met betrekking tot zijn eerste asielaanvraag geen vluchtelingen- en subsidiaire 

beschermingsstatus kon worden toegekend. De bestreden beslissing is genomen nadat de CGVS op 13 

november 2019 zijn tweede asielverzoek onontvankelijk heeft verklaard. De CGVS stelde vast dat er 

geen nieuwe elementen zijn aangebracht ten aanzien van het eerder verzoek om bescherming dat 

reeds op 24 oktober 2018 werd verworpen. De Raad heeft na hoger beroep beide beslissingen van de 

CGVS bevestigd. Verzoeker kan aldus bezwaarlijk beweren dat de bestreden beslissing geen rekening 

heeft gehouden met zijn vluchtmotieven, nu er uitdrukkelijk werd verwezen naar de beslissingen van de 

asielinstanties. Verzoeker blijft bovendien in gebreke concrete gegevens naar voor te brengen of 

bewijskrachtige stukken voor te leggen, in die zin dat hij persoonlijk een schending van artikel 3 van het 

EVRM zou dreigen te ondergaan, niettegenstaande de Raad in het arrest nr. 222 221 van 3 juni 2019 

uitgebreid de mogelijkheid voor verzoeker om terug te keren naar Irak heeft onderzocht.  

 

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

zich onveilig voelt. De afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten aan vreemdelingen die zich 

op illegale wijze op het grondgebied bevinden, vormt op zich geen schending van artikel 3 van het 

EVRM. Een schending van artikel 3 van het EVRM en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt dan ook 

niet aangetoond. 

  

In het derde onderdeel van het middel stelt verzoeker dat hij omwille van de coronapandemie niet naar 

Irak kan worden uitgewezen. Conform artikel 48/6, § 1 van de vreemdelingenwet dient de verwerende 

partij de omstandigheden in het land van herkomst na te gaan op het moment van haar beslissing. 

Verzoeker voegt een stuk bij verzoekschrift dat de huidige situatie in Irak omschrijft. Verzoeker 

benadrukt dat hij weldegelijk geboren en opgegroeid is in Tel Kaif en dat zijn meest recente plaats van 

herkomst Tel Kaif is.  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat waar verzoeker de schending aanvoert van de artikelen 48/4 en 48/6 

van de vreemdelingenwet, deze artikelen zijn gericht tot ‘de met het onderzoek van het verzoek belaste 

instanties’, zijnde de CGVS en na hoger beroep de Raad. Verzoeker kan de schending van deze 

artikelen niet dienstig opwerpen, nu de verwerende partij geen met het onderzoek van een 

asielaanvraag belaste instantie is.  

 

Verder wijst de Raad erop dat verzoeker op grond van de bestreden beslissing niet wordt gedwongen 

terug te keren naar Tel Kaif of naar een gebied dat volgens hem onveilig is.  

 

Waar verzoeker herhaalt dat de verwerende partij heeft nagelaten zijn vluchtmotieven te onderzoeken 

verwijst de Raad naar de bespreking hierboven. Verzoeker kan bezwaarlijk beweren dat de bestreden 

beslissing geen rekening heeft gehouden met zijn vluchtmotieven, nu er in de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk werd verwezen naar de beslissingen van de asielinstanties.  

 

De Raad merkt op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsbesluit is maar een terugkeerbesluit in 

de zin van artikel 3. 4 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 (Terugkeerrichtlijn). In deze 

bepaling wordt een terugkeerbesluit gedefinieerd als volgt: “de administratieve of rechterlijke beslissing 

of handeling waarbij wordt vastgesteld dat het verblijf van een onderdaan van een derde land illegaal is 

of dit illegaal wordt verklaard en een terugkeerverplichting wordt opgelegd of vastgesteld”. Er is dus 

geen sprake van een uitzetting of terugleiding van verzoeker waarvan het geschonden geachte artikel 

74/17 van de vreemdelingenwet gewag maakt. 

 

De maatregelen die genomen zijn in het kader van de pandemie hebben niet tot gevolg dat de 

bestreden beslissing onwettig is genomen, te meer nu verzoeker niet betwist dat hij illegaal op het 

grondgebied verblijft. Verder toont verzoeker niet aan dat zijn land van herkomst de coronacrisis niet 

onder controle zou hebben of de pandemie niet de baas kan. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij 

bij een terugkeer concrete problemen kan ondervinden ten gevolgde van de pandemie in zijn land van 

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

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig augustus tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS      N. MOONEN 

 


