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 nr. 252 259 van 6 april 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN 

Vaderlandstraat 32 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 5 juni 2020 heeft ingediend 

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

gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 

11 mei 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale 

bescherming (bijlage 13quinquies). 

 

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 25 februari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. KONINGS loco B. SOENEN en 

van advocaat M. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 15 december 2015 als minderjarige samen met zijn familieleden toe op het 

Belgische grondgebied en diende op 28 februari 2019 in eigen naam een verzoek om internationale 

bescherming in. 

 

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) 

trof op 16 juli 2019 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 
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beschermingsstatus. Na beroep weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus in zijn arrest van 14 april 2020 (RvV 14 april 

2020, nr. 235 102). 

 

1.3. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

(hierna: de gemachtigde van de minister) trof op 11 mei 2020 een beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale bescherming (bijlage 13quinquies). Verzoeker 

werd hiervan op niet nader te bepalen datum in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden 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 / mevrouw  

, die verklaart te heten,  

naam : R.(…) 

voornaam : M.(…) B.(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

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 16/07/2019 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een 

negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale bescherming genomen en op 14/04/2020 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. 

(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. 

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'30 (dertig) dagen. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. 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 artikel 62 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), van de motiveringsplicht en van het redelijkheids-, het 

zorgvuldigheids- en het proportionaliteitsbeginsel. Verzoeker stelt in zijn eerste middel het volgende: 

 

“Artikel 62 § 3, tweede lid Vw bepaalt: 

"Onverminderd een kennisgeving aan de persoon zelf is elke kennisgeving op de verblijfsplaats of, in 

voorkomend geval, de gekozen woonplaats rechtsgeldig gedaan indien ze op een van de volgende 

manieren uitgevoerd wordt : (...)" 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verweerster de verplichting op haar beslissingen op een 

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

evenredigheidsbeginsel waarborgt dat het verweerster in rechte en in feite een verantwoorde beslissing 

neemt. Daarnaast houdt het redelijkheidsbeginsel in dat de opgegeven motieven kunnen verantwoorden 

om tot een bepaalde beslissing te zijn gekomen. 

Daarenboven waarborgt de materiële motiveringsplicht dat de redenen waarop de beslissing werd 

gestoeld, zowel in feite als in rechte aanvaardbaar zijn. Daarnaast houdt de formele motiveringsplicht in 

dat alle motieven werden opgenomen in de beslissing. 

4.1.2. 
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Artikel 62 §3 tweede lid Vw legt de wijze van kennisgeving van beslissingen vast opdat de kennisgeving 

rechtsgelding zou zijn: de kennisgeving dient te gebeuren aan de verzoeker zelf, aan de verblijfsplaats of 

de gekozen woonplaats. 

Uit de kennisgeving blijkt dat de beslissing werd betekend aan het eerdere adres van woonstkeuze. 

Op 26.02.2020 werd per aangetekend schrijven een brief verstuurd naar Uw Zetel, de DVZ en het CGVS 

waarin een wijziging van de woonstkeuze werd doorgegeven: 

"(…) Verklaart de gekozen woonplaats te wijzigen naar volgend adres: (…), 3150 Haacht 

Handtekening" 

Verweerster was m.a.w. op de hoogte van deze adreswijziging. 

De beslissing werd niet betekend aan de gekozen woonplaats zodat de kennisgeving niet rechtsgeldig is. 

Verweerster kan dan ook niet voorhouden dat het schrijven enkel betrekking heeft op K. B. R. , de vader 

van de verzoeker, gezien de beslissing bevel grondgebied te verlaten dd. 11.05.2020 t.a.v. de vader niet 

enkel op vermeld adres werd betekend maar ook het bevel t.a.v. mevrouw S. S. S., de moeder van 

verzoeker, én de twee minderjarige broers van verzoeker aan het nieuwe adres werd betekend. 

Verweerster had dus kennis van het vermeld schrijven en voerde de verandering van woonstkeuze door 

t.a.v. de vader, de moeder en de twee minderjarige broers van verzoeker. Het valt dan ook niet te 

verantwoorden dat beslissing nog aan het oud adres van verzoeker werd betekend. De kennisgeving is 

niet rechtsgeldig. 

Verweerster heeft het art. 62 §3 Vw. en de zorgvuldigheidsplicht hierdoor geschonden. De formele 

motiveringsplicht werd geschonden doordat verzoeker de motieven waarop de beslissing gestoeld is niet 

kent. 

De opgesomde beginselen van behoorlijk bestuur werden geschonden.” 

 

2.2. Een schending van het redelijkheidsbeginsel veronderstelt dat de overheid bij het nemen van de 

beslissing onredelijk heeft gehandeld, met andere woorden dat zij haar beleidsvrijheid onjuist heeft 

gebruikt. Het redelijkheidsbeginsel kan derhalve slechts geschonden zijn indien de administratieve 

overheid een beslissing neemt die dermate afwijkt van het normale beslissingspatroon, dat het niet 

denkbaar is dat een andere zorgvuldig handelende administratieve overheid in dezelfde omstandigheden 

tot deze besluitvorming zou komen (RvS 14 september 2017, nr. 239.067). Het evenredigheidsbeginsel 

als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur 

over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 

december 2003, nr. 126.520).  

 

2.3. 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). 

 

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

bestuurshandelingen, en bij uitbreiding artikel 62, §2 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht en verplichten 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 moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat 

de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden 

van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de 

betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 27 augustus 2019, nr. 

245.324). 

 

2.5. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 62, §3, tweede lid, van de vreemdelingenwet luidt als 

volgt: 

 

“Onverminderd een kennisgeving aan de persoon zelf is elke kennisgeving op de verblijfsplaats of, in 

voorkomend geval, de gekozen woonplaats rechtsgeldig gedaan indien ze op een van de volgende 

manieren uitgevoerd wordt : 

(…)” 
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Verzoeker betoogt dat de kennisgeving niet op een geldige manier is gebeurd omdat deze aangetekend 

werd verzonden naar de oude gekozen woonplaats van verzoeker in de gemeente A., terwijl verzoeker 

op 26 februari 2020 een wijziging van gekozen woonplaats had verzonden aan de verschillende 

overheden (DVZ, CGVS en RvV) en deze had overgebracht naar de gemeente H. Volgens verzoeker is 

de beslissing niet rechtsgeldig en werd de formele motiveringsplicht geschonden omdat hij de motieven 

van de beslissing niet zou kennen. 

 

2.6. Uit het administratief dossier kan niet worden opgemaakt of en wanneer de gemachtigde van de 

minister op de hoogte was van de wijziging van de gekozen woonplaats. Wel blijkt dat de gemachtigde 

van de minister op 11 mei 2020 niet alleen een bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om 

internationale bescherming (bijlage 13quinquies) had verzonden naar verzoeker op zijn ‘eerdere’ gekozen 

woonplaats te A., maar eveneens instructies had verzonden naar de burgemeester van de gemeente H. 

waarin wordt verduidelijkt dat aan verzoeker een terugkeerbesluit werd opgelegd. 

 

2.7. Samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt de Raad vast dat een eventueel 

gebrek in de kennisgeving van het bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale 

bescherming (bijlage 13quinquies) geen invloed heeft op de wettigheid van de bestreden beslissing zelf 

en bijgevolg niet tot de vernietiging van die beslissing kan leiden (cf. RvS 30 augustus 2011, nr. 214.891). 

 

2.8. Daarbij komt dat verzoeker niet aantoont dat hij door de kennisgeving op een adres waar hij niet 

langer verbleven zou hebben, in zijn belangen zou zijn geschaad. Hij voegde immers een afschrift van de 

bestreden beslissing toe aan zijn verzoekschrift (Verzoekschrift, bijlage 1) en kan dus niet dienstig 

voorhouden dat hij geen kennis kon nemen van de motieven ervan. Daarbij komt dat verzoeker erin 

geslaagd is zijn beroep in te stellen binnen de door de wet voorziene beroepstermijn, hetgeen impliceert 

dat hij, ondanks de eventuele gebrekkige kennisgeving, toch tijdig op de hoogte geraakte van de 

bestreden beslissing en de in de wet voorziene rechtsmiddelen kon aanwenden. 

 

2.9. Er werd geen schending aangetoond van artikel 62, §3, van de vreemdelingenwet, noch van de 

overige in het middel aangevoerde bepalingen en beginselen.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.10. In een tweede middel voert verzoeker “in ondergeschikte orde” de schending aan van de artikelen 

3, 8 en 13 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 7, 19, 24 en 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie (hierna: het Handvest), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van de 

motiveringsplicht en van het redelijkheids-, het zorgvuldigheids- en het proportionaliteitsbeginsel. 

Verzoeker formuleert zijn grieven als volgt: 

 

“4.2.1. Onmenselijke behandeling en een daadwerkelijk rechtsmiddel 

Vooreest wijst verzoeker erop dat verweerster, bij het nemen van haar beslissing, rekening dient te 

houden met alle relevante elementen aanwezig in het dossier van verzoeker. 

In het arrest dd. 14.04.2020 van Uw Zetel wordt gesteld dat, zoals het CGVS in haar weigeringsbeslissing 

had beargumenteerd, de KAR een veilig vluchtalternatief kan bieden voor verzoeker en dat verzoeker 

omwille van die reden geen nood heeft aan bescherming. 

Verscheidene familieleden dienden volgende verzoeken om internationale bescherming in en stelden 

beroepsprocedures in jegens niet-ontvankelijkheidsbeslissingen, gestoeld op het gegeven dat er nieuwe 

elementen voorhanden zouden zijn dat aantonen dat de familie het slachtoffer is van een familievete 

waarbij de neef van verzoekers vader onlangs vermoord werd. Bovendien is de KAR niet resistent tegen 

het geweld dat voortvloeit uit familievetes en bloedwraak. Meerdere stavingstukken werden hiertoe 

neergelegd. De (her)opflakkering van de vete werd voor het eerst in de laatste verzoeken aangehaald, 

gezien de moord van de neef dateert van na de eerdere verzoeken om internationale bescherming van 

de familieleden. De moord op de neef dateert eveneens van na het verzoek tot internationale bescherming 

van verzoeker. 

Uit recente landeninformatie, waaronder het recent rapport van de UNCHR "International Protection 

Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq", dd. mei 2019 (stuk 4) blijkt dat er 

weldegelijk een traditie van familievetes en bloedwraak bestaat in Irak. De situatie is anno 2019 in delen 
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van Irak zelfs verergerd. Bloedwraak kan leiden tot lange cycli van geweld en wraak én kan bovendien 

soms oplaaien na jarenlang inactief te zijn geweest. 

In recente mediaberichtgeving wordt verklaard dat nu de gemeenschappelijke vijand Islamitische Staat 

(IS) verslagen is, de oude vetes opnieuw de kop opsteken. 

Het UNCHR besluit: 

"UNHCR considers that individuals involved in blood feuds may, depending on the individual 

circumstances of the individual case, be in need of international refugee protection on the basis of a well-

founded fear of persecution at the hands of non-State actors for reasons of membership of a particular 

social group or other relevant Convention grounds, combined with a general inability of the State to provide 

protection from such persecution. " 

Overwegende de terugleiding van verzoeker naar het land van herkomst er toe kan leiden dat verzoeker 

slachtoffer wordt van de vete/bloedwraak hetgeen een onmenselijke of vernederende behandeling 

uitmaakt. 

Overwegende dat hierdoor een mogelijkse schending art. 3 E.V.R.M. zich opdringt. 

Het art. 13 E.V.R.M. omhelst het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel: 

"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." 

T.a.v. verzoeker werd een bevel om het grondgebied te verlaten uitgevaardigd. 

Tegen deze negatieve beslissing staat een annulatieberoep bij Uw Zetel overeenkomstig het art. 39/2, §2 

Vw open. Deze procedure heeft geen schorsende werking. 

Het ontbreken van de schorsende werking van deze beroepsprocedure doet vragen rijzen omtrent de 

effectiviteit van dit rechtsmiddel. 

Het ontbreken van schorsende werking impliceert immers dat de Belgische overheid het bevel om het 

grondgebied te verlaten kan tenuitvoerleggen... 

Daarenboven, wanneer een verdedigbare grief wordt aangevoerd in het kader van een mogelijke 

schending van art. 3 E.V.R.M. vereist de daadwerkelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van art. 13 

E.V.R.M. dat dit rechtsmiddel automatisch een schorsende werking dient te hebben enerzijds en 

anderzijds dat het moet beoordeeld worden met een controle ex nunc, met een zo grondig en nauwgezet 

mogelijk onderzoek van de grief inzake art 3 E.V.R.M.! 

Het is inmiddels vaste rechtspraak van het EHRM dat ieder beroep tegen een verwijderingsmaatregel een 

schorsend karakter dient te hebben, in zoverre de middelen gegrond zijn op art. 3 E.V.R.M. 

Het HVJ oordeelt in dezelfde zin omtrent art. 19 lid 2 (verbod onmenselijke behandeling) en art. 47 

(doeltreffend rechtsmiddel) van het Handvest van de EU grondrechten: op het ogenblik van het nemen 

van een terugkeerbesluit moet de vreemdeling beschikken over een doeltreffend rechtsmiddel met 

schorsende werking indien de uitvoering van het besluit voor de vreemdeling een ernstig risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling (zie onder meer HVJ 17.12.2015 Tall/België). 

In casu dreigt verzoeker een onmenselijke behandeling te moeten ondergaan bij terugkeer naar 

herkomstland, verzoeker kan slachtoffer worden van het geweld door de vete/bloedwraak. 

De familie van verzoeker heeft een tal van nieuwe stukken aangebracht die het aannemelijk maken dat 

verzoeker en de familie bij terugkeer een risico op schending van het art. 3 E.V.R.M. lopen. De neef van 

verzoekers vader werd recent vermoord en de overlijdensakte werd gevoegd samen met een tal van 

andere originele documenten. 

Er zijn (/zouden) niet-ontvankelijkheidsbeslissingen omtrent deze nieuwe elementen zijn genomen 

hetgeen in se impliceert dat er geen daadwerkelijk onderzoek wordt gevoerd maar dat er daarentegen 

puur gekeken wordt of er nieuwe elementen voorhanden zijn, zonder een beoordeling ten gronde te 

maken. 

Daarenboven, tegen deze beslissingen werd er beroep ingesteld, geen van de zaken werd intussen 

definitief beslecht. 

Een schending van het art. 3 E.V.R.M. bij terugkeer is aannemelijk. Geen verwijderingsmaatregel mag 

worden genomen indien er ernstige aanwijzingen zijn voor een mogelijke schending van art. 3 E.V.R.M. 

(RVS 29.05.2018), hetgeen in casu het geval is. 

Nergens uit de beslissing blijkt dat verweerster rekening heeft gehouden met vermelde grondrechten. De 

motiverings- en zorgvuldigheidsplicht werd hierdoor geschonden. 

Besluitend: 

Dat het art. 3 E.V.R.M. t.a.v. de verzoeker wordt geschonden. 

Dat verzoeker minstens een 'arguable claim' onder art. 3 E.V.R.M. heeft, en hem geen bescherming 

geboden tegen de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten. 

Minstens dient te worden vastgesteld dat een mogelijke schending van art. 3 E.V.R.M. niet voldoende 

onderzocht werd. ' 
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Dat aan verzoeker geen wettelijke bescherming wordt geboden tegen een gedwongen repatriëring gezien 

t.a.v. hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd uitgevaardigd en dat tegen deze beslissing 

geen daadwerkelijk rechtsmiddel bij de nationale instanties openstaat. En dit door het feit dat er slechts 

een niet-schorsend beroep bij wet wordt voorzien niettegenstaande een mogelijke schending van o.a. art. 

3 en art. 13 E.V.R.M. 

Verweerster heeft de grondrechten van verzoeker geschonden. 

4.2.2. Het gezins-en familieleven 

Het bestreden bevel werd genomen in uitvoering van het art. 7 Vw. 

Art. 7 Vw. bepaalt dat de hogere rechtsnormen onverminderd gelden: 

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

gemachtigde 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, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° bedoelde 

gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten af geven." 

Het feit dat verweerster een gebonden bevoegdheid zou hebben bij het afleveren van een bijlage 

13quinquies wordt dus zonder meer getemperd en verweerster dient rekening te houden met hogere 

rechtsnormen. 

Dit blijkt uit de bewoordingen van art. 7 Vw: "Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag..." 

Het respect voor het familieleven en gezinsleven wordt gewaarborgd door art. 8 E.V.R.M. dat 

rechtstreekse werking heeft. Naast het art. 8 E.V.R.M., wordt het gezinsleven ook tevens verzekerd door 

art. 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. 

Het Handvest, dat rechtstreekse werking heeft, stelt in het art. 7 het volgende: 

"De eerbiediging van het privé-leven en van het familie- en gezinsleven: Eenieder heeft recht op 

eerbiediging van zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn communicatie." 

Bovendien stelt het art. 74/13 Vw. uitdrukkelijk dat verweerster rekening dient te houden met de 

persoonlijke elementen van het dossier bij elke verwijderingsmaatregel: 

"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." 

Verzoeker wenst dan ook te wijzen op de rechtspraak van de Uw zetel dewelke beaamt dat de verweerster 

in het licht van art. 74/13 Vw. een individueel onderzoek moet doen bij het nemen van een 

verwijderingsmaatregel (RVV 130 247, 26 september 2014). 

Art. 74/13 Vw bevat dusdanig een specifieke zorgvuldigheidsplicht in hoofde van de verweerster (RVV 

19.06.2017, RVV 17.08.2017). 

In tal van arresten werd nog specifiek benadrukt dat bij het nemen van een bevel na afwijzing van het 

verzoek om internationale bescherming, verweerster rekening moet houden met het gezinsleven van de 

vreemdeling (RVV 24.04.2015, en 10.10.2015). 

Huidige beslissing schendt de vermelde grondrechten en wetsartikelen. Verzoeker heeft immers 

weldegelijk een privé- en gezinsleven in België. 

Verzoeker verblijft intussen bijna 5 jaar in België. Toen hij in België aankwam was de verzoeker amper 14 

jaar oud. Op heden is verzoeker nog maar 19 jaar oud. 

Verzoeker woont samen met zijn ouders evenals volgende broers en zus te 3150 Haacht, (…): 

- R.(…), N.(…) B.(…) 

- R.(…), R.(…) B.(…) 

- R.(…), Z.(…) B.(…) 

- R.(…), K.(…) B.(…) 

(zie stuk 5) 

De band tussen deze familieleden en verzoeker is zeer hecht. Verzoeker leefde in zowel in Irak en als in 

België steeds samen met dezelfde familieleden. 

Zij maken deel uit van het kerngezin van de verzoeker. 

Broer R.(…), J.(…) B.(…) woont tevens in België samen met zijn echtgenote en hun drie minderjarige 

kinderen. 

De beslissing van de verweerster heeft tot gevolg heeft dat het kerngezin, dat al jaren samenleeft, zou 

uiteengerukt worden. Verweerster is niet redelijk. 

Broer J.(…), zijn echtgenote en hun drie minderjarige kinderen kregen een niet- 

ontvankelijkheidbeslissing, tegen de beslissing werd beroep aangetekend, d.w.z. dat er nog geen 

definitieve uitspraak werd gedaan omtrent hun verzoek. 

Zij kregen ook geen bevel om het grondgebied te verlaten. 
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De vader, moeder en twee minderjarige broers van verzoeker tekenden beroep aan tegen de t.a.v. hun 

genomen niet-ontvankelijkheidsbeslissing. Er werd nog geen definitieve uitspraak geveld over hun 

verzoek om internationale bescherming, gezien de beroepsprocedure nog hangende is. Ook het bevel 

grondgebied te verlaten t.a.v. hen kan nog vernietigd worden. 

De zaak is momenteel hangende in graad van beroep. 

Broer Z.(…) en zus K.(…) mochten nog geen kennis nemen van enige beslissing m.b.t. hun volgend 

verzoek, ook het bevel grondgebied te verlaten werd t.a.v. hen niet rechtsgeldig betekend. Desalniettemin, 

werd er ook beroep aangetekend tegen deze bevelen. 

Indien een beslissing van niet-ontvankelijkheid rechtsgeldig ter kennis zou worden gebracht aan Z.(…) en 

K.(…), kunnen zij eveneens nog beroep aantekenen, er is hoe dan ook dus nog geen definitieve beslissing 

over het verzoek om internationale bescherming t.a.v. hen. 

M.a.w., de verblijfssituatie van alle gezinsleden van de verzoeker is momenteel nog onzeker. Enerzijds 

dient Uw Zetel nog te beoordelen of er al dan niet nieuwe elementen zijn in de verzoeken tot internationale 

bescherming - er werden een tal van bijkomende stukken neergelegd. 

Anderzijds, ookal zou de internationale bescherming wederom worden geweigerd, dan kunnen de bevelen 

om het grondgebied te verlaten nog vernietigd worden. 

Indien de verzoeker gerepatrieerd zou worden o.b.v. voorliggende beslissing, terwijl de verblijfssituatie 

van de familiekern van verzoeker in België nog onzeker is, en niet definitief beslecht, zal het recht op 

gezins- en familieleven van verzoeker weldegelijk geschonden worden. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten heeft immers geen schorsende werking, nietegenstaande 

andersluidende hogere rechtspraak. 

Verzoeker heeft amper nog familie in zijn herkomstland. Indien het bevel zou worden uitgevoerd, zou dit 

betekenen dat hij alleen terug naar Irak moet gaan, een land waarnaar hij sedert zijn 13e levensjaar niet 

meer geweest is en waarmee hij amper een band heeft. 

De twee minderjarige broers van de verzoeker lopen school in België. De familie is geïntegreerd. 

Verzoeker spreekt Nederlands en volgt een kappersopleiding. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat er rekening wordt gehouden met deze gezinssituatie... 

Uit beslissing van de verweerster blijkt geenszins dat er onderzoek werd gedaan naar de familiale 

toestand van verzoeker of dat er rekening werd gehouden met het gezinsleven van verzoeker. 

Niet alleen het art 8 E.V.R.M. en het art 7 van het Handvest van de EU grondrechten werden manifest 

geschonden maar ook de bijzondere zorgvuldigheidsplicht van het art. 74/13 Vw en de motiveringsplicht 

werden door verweerster miskend.” 

 

2.11. Met betrekking tot de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de motiveringsplicht en van het 

redelijkheids-, het zorgvuldigheids- en het proportionaliteitsbeginsel, kan worden verwezen naar wat 

hierboven (zie punt 2.2. – 2.4.) werd gesteld. 

 

2.12. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet als 

haar juridische grondslag. 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; 

(…)” 

 

2.13. De Raad stelt vast dat verzoeker nergens de pertinente vaststellingen betwist dat zowel de 

commissaris-generaal als de Raad weigeringsbeslissingen hadden genomen ingevolge het verzoek om 

internationale bescherming dat hij op 28 februari 2019 had ingediend. Verzoeker weerlegt evenmin dat hij 

“niet in het bezit (is) van een geldig paspoort met geldig visum”, waardoor de gemachtigde van de minister 

in beginsel verplicht is aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten af te leveren, behoudens 

indien “meer voordelige bepalingen” zich daartegen zouden verzetten. 

 

2.14. In zijn tweede middel gaat verzoeker in op de bloedwraak waarin hij verwikkeld zou zijn en de moord 

op de neef die zou dateren van na zijn verzoek om internationale bescherming. Hierbij verwijst verzoeker 

naar landeninformatie over bloedwraak en de mogelijke schending van artikel 3 van het EVRM. 
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2.15. Artikel 3 van het EVRM luidt als volgt: “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). 

 

De Raad merkt op dat de blote bewering van verzoeker, dat hij verwikkeld is in een bloedwraak en dat 

deze zou zijn her-opgeflakkerd, niet volstaat om een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk 

te maken. Verzoeker beweert in zijn middel dat hij tal van nieuwe stukken had aangebracht, maar hij voegt 

als bijlage bij zijn verzoekschrift enkel een document toe van het UNHCR “International Protection 

Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq” van mei 2019 (Verzoekschrift, bijlage 

4), waaruit hij een korte passage citeert over bloedwraak. Deze algemene informatie wordt geenszins op 

zijn individuele situatie betrokken. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke 

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

hypothetische schending van artikel 3 van het EVRM volstaat evenmin (RvS 17 februari 2009, nr. 

4.024(c)); RvS 25 mei 2005, nr. 144.909 ; RvS 27 maart 2002, nr. 105.233). Bovendien wordt in de 

bestreden beslissing in herinnering gebracht dat er “(o)p 16/07/2019 (…) door de Commissaris-generaal 

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een negatieve beslissing inzake het verzoek om internationale 

bescherming (werd) genomen” en “het beroep tegen deze beslissing (werd) verworpen door de Raad voor 

vreemdelingenbetwistingen”. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij de problemen in zijn land van 

herkomst niet kon aanbrengen in het kader van deze procedures. 

 

2.16. Daarnaast beklaagt verzoeker zich over het feit dat het annulatieberoep geen schorsende werking 

heeft en geen ex nunc-toetsing inhoudt, waardoor er geen sprake zou zijn van een daadwerkelijk 

rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van het EVRM.  

 

2.17. De Raad stelt in de eerste plaats vast dat het laken van het gebrek aan schorsende 

beroepsmogelijkheden neerkomt op wetskritiek die niet dienstig kan worden aangevoerd (cf. RvS 19 juni 

2013, nr. 223.694). Bovendien heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 20 november 2019 benadrukt 

dat het geheel van de beroepsmogelijkheden dient te worden beoordeeld. Aangezien verzoeker zijn 

beroep tot nietigverklaring vergezeld liet gaan van een vordering tot schorsing, beschikte hij desgevallend 

over de mogelijkheid om bij dwanguitvoering op grond van artikel 39/85, §1, van de vreemdelingenwet de 

versnelde behandeling te vorderen van zijn schorsingsverzoek, waarvan wel een schorsende werking 

uitgaat en die een (gedeeltelijke) ex-nunc-toetsing omvat (GwH 20 november 2019, nr. 186/2019). 

 

2.18. Vervolgens gaat verzoeker in op zijn recht op gezins- en familieleven. Hierbij voert verzoeker de 

schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en van artikel 8 van het EVRM. 

 

2.19. Het door verzoeker geschonden geachte 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.” 

 

De bestreden beslissing bevat geen overwegingen die betrekking hebben op de in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet opgesomde elementen. De Raad stipt aan dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet 

enkel bepaalt dat de gemachtigde van de minister ‘rekening dient te houden’ met de elementen die in 

deze bepaling worden opgesomd. Deze wetsbepaling houdt evenwel geen bijzondere motiveringsplicht 

in (cf. RvS 10 oktober 2018, nr. 242.591). Het administratief dossier bevat een synthesenota van 11 mei 

2020 waaruit blijkt dat de gemachtigde van de minister bij het nemen van het bevel om het grondgebied 

te verlaten – verzoeker om internationale bescherming wel degelijk rekening heeft gehouden met deze 

elementen: 

 

“(…) 

In het kader van Artikel 74/13 van de wet van 15 december 1980 "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.” is de 

situatie bij het nemen van het bevel om het grondgebied te verlaten geëvalueerd. Deze evaluatie is 

gebaseerd op alle actueel in het dossier aanwezige elementen, met inbegrip van de verklaringen afgelegd 
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tijdens het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van het verzoek om internationale 

bescherming: 

• Hoger belang van het kind : Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor bij de DVZ (dd. 26.04.2019) 

geen in België of in een andere Lidstaat verblijvende minderjarige kinderen te hebben. 

• Gezins- en familieleven : Betrokkene verklaarde tijdens zijn gehoor bij de DVZ (dd. 26.04.2019) dat 

zijn ouders, vier broers en een zus in België verblijven, maar zij behoren allen niet tot de gezinskern van 

betrokkene. De beide ouders, zus en drie broers maken echter eveneens het voorwerp uit van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. Bijgevolg kan de familiekern samen terugkeren naar het land van 

herkomst. 

• Gezondheidstoestand : Geen medische elementen in het dossier die een verwijdering in de weg 

staan. 

Derhalve zijn er geen elementen die problemen opleveren voor het nemen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.” 

 

Er werd bijgevolg geen schending van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt. 

 

2.20. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“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 beschermenswaardig 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; EHRM23 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). 

 

Verzoeker verblijft samen met zijn ouders, zijn zussen en broers in België en er lijkt dus sprake te zijn van 

een gezins- of familieleven op het Belgische grondgebied. Zoals wordt aangestipt in de hierboven 

geciteerde synthesenota, maakt één van zijn broers niet langer deel uit van de gezinskern waartoe 

verzoeker behoort. Bijkomend dient te worden vermeld dat een relatie tussen meerderjarigen, zoals in 

casu tussen verzoeker, zijn ouders, zussen en broers, niet automatisch onder de bescherming van artikel 

8 van het EVRM valt en er bijkomende elementen van afhankelijkheid vereist zijn die anders zijn dan de 

gewone affectieve en emotionele banden (EHRM 15 oktober 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, 

§33). Tenslotte vormt bij de belangenafweging de vraag of het gezinsleven ontstond op een ogenblik 

waarop de betrokkenen wisten dat het verderzetten van het gezinsleven precair was omwille van hun 

verblijfssituatie een belangrijk aandachtspunt. Zoals in de synthesenota wordt benadrukt, maken alle 

leden van het kerngezin waartoe verzoeker behoort, eveneens het voorwerp uit van een 

verwijderingsmaatregel, zodat bij een terugkeer van verzoeker naar zijn land van herkomst het recht op 

gezins- en familieleven gevrijwaard kan worden. 

 

Met betrekking tot zijn privéleven verwijst verzoeker naar integratie in België, zijn kennis van het 

Nederlands, zijn kappersopleiding en de scholing van zijn minderjarige broers. Verzoeker toont evenwel 

niet aan dat dit privéleven, dat het gevolg is van zijn verblijf in België gedurende enkele jaren, een beletsel 

zou vormen bij een terugkeer naar zijn land van herkomst. 
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2.21. Terloops dringt zich de vaststelling op dat verzoeker niet aantoont dat van de procedures, gericht 

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal waarbij de verzoeken om internationale bescherming 

van zijn familieleden niet-ontvankelijk werden verklaard, een schorsende werking zou uitgaan. De 

commissaris-generaal had immers vastgesteld dat er geen elementen zijn waaruit kan blijken dat een 

verwijdering of terugdrijving het non-refoulementbeginsel zou schenden. Bijgevolg kunnen deze 

procedures evenmin als een obstakel worden beschouwd die een terugkeer van de familie naar het land 

van herkomst zou belemmeren.  

 

2.22. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 3, 8 en 13 van het EVRM, noch van 

de artikelen 7, 19, 24 en 47 van het Handvest. Verzoeker heeft evenmin een schending aangetoond van 

de artikelen 62, §3 en 74/13 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, 

feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. 

Verzoeker toont niet aan dat de gemachtigde van de minister bepaalde elementen niet of onvoldoende 

zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht, noch van het 

redelijkheids-, het zorgvuldigheids- en het proportionaliteitsbeginsel.  

 

Beide aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden. 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.  

 

 

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 zes april tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


