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 nr. 259 605 van 26 augustus 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 11 januari 2021 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 van 11 december 2020 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale bescherming (bijlage 

13quinquies). 

 

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 juli 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juli 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

(Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. KALIN, 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 

 

1.1. Verzoeker, die verklaart op 11 september 2015 het Belgische grondgebied te hebben betreden, 

dient op 15 september 2015 een verzoek om internationale bescherming in. Inzake dit verzoek beslist 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) op 

27 mei 2016 tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status. Op 15 juni 2016 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde staatssecretaris vervolgens tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. Bij arrest met nr. 181 222 van 25 

januari 2017 wordt verzoeker ook in beroep door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. 
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1.2. Verzoeker dient op 13 april 2017 een volgend verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal beslist op 15 juni 2017 tot weigering van inoverwegingname van het meervoudige 

verzoek. Op 22 juni 2017 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde staatssecretaris tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. 

 

1.3. Verzoeker dient op 6 juli 2017 een volgend verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal beslist op 31 augustus 2017 tot weigering van inoverwegingname van het 

meervoudige verzoek. Op 11 september 2017 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde 

staatssecretaris tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. 

 

1.4. Verzoeker dient op 11 december 2017 een volgend verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal beslist op 8 maart 2018 tot weigering van inoverwegingname van het 

meervoudige verzoek. Op 14 maart 2018 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde 

staatssecretaris tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker. Bij arrest van 20 

maart 2018 met nr. 201 283 verwerpt de Raad het tegen deze laatste beslissing ingestelde beroep.  

 

1.5. Verzoeker dient op 26 april 2018 een volgend verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal beslist op 24 september 2018 tot het niet-ontvankelijk verklaren van dit verzoek. 

 

1.6. Verzoeker dient op 10 december 2018 een volgend verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal beslist op 9 juli 2019 tot het niet-ontvankelijk verklaren van dit verzoek. Bij arrest 

van 20 februari 2020 met nr. 232 851 verwerpt de Raad het tegen deze beslissing ingestelde beroep.  

 

1.7. Op 11 februari 2020 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde minister tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen 

van een inreisverbod voor drie jaar. Bij arrest van 21 februari 2020 met nr. 232 999 beveelt de Raad in 

uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging van het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoeker wordt op 24 februari 2020 vrijgelaten en op dezelfde dag wordt het 

inreisverbod ingetrokken. Bij arrest van 9 juli 2020 met nr. 238 288 vernietigt de Raad het bevel om het 

grondgebied te verlaten. Bij arrest van 23 juli 2020 met nr. 238 822 verwerpt de Raad het beroep gericht 

tegen het inreisverbod.  

 

1.8. Op 12 maart 2020 beslist de gemachtigde van de destijds bevoegde minister tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten – verzoeker om internationale bescherming. 

 

1.9. Op 28 april 2020 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf van meer dan drie 

maanden in toepassing van artikel 9ter 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). De gemachtigde van de destijds bevoegde minister beslist op 26 mei 2020 dat 

deze aanvraag ontvankelijk, maar ongegrond is. Verzoeker gaat tegen deze beslissing in beroep bij de 

Raad. 

 

1.10. Verzoeker dient op 5 mei 2020 een volgend verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal beslist op 23 juli 2020 tot het niet-ontvankelijk verklaren van dit verzoek. 

Verzoeker gaat tegen deze beslissing in beroep bij de Raad. 

 

1.11. Op 11 december 2020 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale bescherming. Dit is 

de bestreden beslissing, die is gemotiveerd 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 : [A.-D.] 

voornaam : [A.N.I.] 

geboortedatum : […]  

geboorteplaats : […]  

nationaliteit : Irak  
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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 27/07/2020 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°.  

 

(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.  

 

In uitvoering van artikel 74/14, § 3, eerste lid, 6°, kan er worden afgeweken van de termijn bepaald in 

artikel 74/14, § 1, indien het verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde 

land niet-ontvankelijk werd verklaard op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5°. Inderdaad, aangezien 

betrokkene al op 15/09/2015; 13/04/2017; 06/07/2017; 11/12/2017; 26/04/2018; 10/12/2018; 

05/05/2020; 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.  

 

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 tijdens het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van het verzoek om 

internationale bescherming:  

 

• Hoger belang van het kind : Betrokkene verklaarde geen in België of in een andere Lidstaat 

verblijvende minderjarige kinderen te hebben.  

 

• Gezins- en familieleven : Betrokkene verklaarde dat zijn moeder in België zou verblijven, maar die 

behoort echter niet tot de gezinskern van betrokkene. Er wordt immers geen gezinsleven vermoed 

tussen ouders en hun minderjarige kinderen zonder dat bijkomende banden van afhankelijkheid worden 

aangetoond. Daarnaast verklaarde betrokkene dat twee neven in België zouden verblijven, maar die 

behoren evenmin tot de gezinskern van betrokkene.  

 

• Gezondheidstoestand : Betrokkene diende een aanvraag 9ter in, die op 26.05.2020 negatief 

afgesloten werd. In de beslissing wordt het volgende vermeld:  

 

Derhalve 1 ) kan uit het voorgelegd medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een 

ziekte die een reëel risico inhoudt voor het leven of de fysieke integriteit, of 2) kan uit het voorgelegd 

medische dossier niet worden afgeleid dat betrokkene lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt op 

een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in het land 

van herkomst of het land waar de betrokkene gewoonlijk verblijft.  

 

• Betrokkene legde nadien nog twee medische documenten neer, in verband met dezelfde problematiek. 

De neergelegde documenten verwijzen louter naar dezelfde problemen, die reeds behandeld werden in 

het kader van de negatief afgesloten aanvraag 9ter. Bovendien stipuleert artikel 74/14 dat zo nodig de 
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termijn om het grondgebied te verlaten verlengd kan worden om rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden eigen aan zijn situatie.  

 

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

grondgebied te verlaten.” 

 

1.12. Bij arrest van 10 mei 2021 met nr. 254 247 verwerpt de Raad het tegen de beslissing van de 

commissaris-generaal van 23 juli 2020 ingestelde beroep. 

 

1.13. Bij arrest van 26 augustus 2021 met nr. 259 604 vernietigt de Raad de beslissing van de 

gemachtigde van de destijds bevoegde minister van 26 mei 2020 waarbij verzoekers verblijfsaanvraag 

op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk, maar ongegrond wordt verklaard. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel 

en van de materiële motiveringsplicht.  

 

In een eerste onderdeel van het middel stelt hij als volgt: 

 

“Door de verzoekende partij werd een aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet ingediend op 29 april 2020 omwille van de medische situatie van verzoeker.  

Op 26 mei 2020 werd deze aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van artikel 9ter 

Vreemdelingenwet onontvankelijk verklaard. Tegen deze beslissing - met het bijhorende advies van de 

arts-adviseur - werd beroep (een vordering tot schorsing en nietigverklaring) ingediend door verzoeker 

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

Indien uw rechtbank zou oordelen dat dit beroep gegrond is, dient In het kader van een goede 

rechtsbedeling het bevel om het grondgebied te verlaten, genomen en ter kennis gebracht na de 

beslissing tot onontvankelijkheid van de aanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, 

uit het rechtsverkeer te worden gehaald en te worden vernietigd (RvV nr. 149 346 van 9 juli 2014).” 

 

2.2.1. Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt 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 deze Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 5 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 en dient richtlijnconform te worden toegepast.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet maakt een individueel onderzoek noodzakelijk zodat wordt 

gewaarborgd dat het bestuur bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met 

welbepaalde fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en 

de gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Deze bepaling weerspiegelt hogere 

rechtsnormen zoals de artikelen 3 en 8 van het EVRM. 

 

2.2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel 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. 

 

2.2.3. Uit de bestreden beslissing volgt dat verweerder van mening is dat de gezondheidstoestand van 

verzoeker zich niet verzet tegen de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, gelet op de 

beoordeling die hieromtrent werd gemaakt in de beslissing van 26 mei 2020 waarbij verzoekers 

verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet ontvankelijk, maar ongegrond 
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werd verklaard. De twee bijkomend voorliggende medische documenten handelen volgens verweerder 

over dezelfde medische problemen die reeds zijn onderzocht in de beslissing van 26 mei 2020.  

 

Bij arrest van 26 augustus 2021 met nr. 259 604 ging de Raad evenwel over tot de nietigverklaring van 

de beslissing van 26 mei 2020 waarbij verzoekers verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet ontvankelijk, maar ongegrond werd verklaard. Hierbij werd een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel vastgesteld wat betreft het onderzoek naar de beschikbaarheid en de 

toegankelijkheid van een adequate behandeling, waarvan de noodzakelijkheid werd aanvaard, in het 

land van herkomst Dit heeft tot gevolg dat deze beslissing met terugwerkende kracht uit het 

rechtsverkeer is verdwenen en wordt geacht nooit te hebben bestaan. Dit maakt evenzeer dat niet 

langer blijkt dat bij het nemen van het bestreden bevel rekening werd gehouden met de 

gezondheidsproblematiek van verzoeker, minstens niet op een voldoende zorgvuldige wijze. Dit bevel 

steunt, wat verzoekers gezondheidstoestand betreft, immers volledig op de vernietigde beslissing van 

26 mei 2020.  

 

Verzoeker moet dus worden bijgetreden in zijn standpunt dat de nietigverklaring van de beslissing 

inzake de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet eveneens aanleiding 

geeft tot nietigverklaring van het thans bestreden bevel. De nietigverklaring van de beslissing inzake de 

medische verblijfsaanvraag maakt dat niet kan worden vastgesteld dat er terdege rekening werd 

gehouden met de gezondheidstoestand van verzoeker alvorens een bevel om het grondgebied te 

verlaten af te geven. Het verweer in de nota met opmerkingen, dat volledig steunt op de – vernietigde – 

beslissing inzake de verblijfsaanvraag op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, kan hieraan 

geen afbreuk doen.  

 

2.2.4. Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Een verder onderzoek van het middel dringt zich niet langer op. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak te worden gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

4. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 11 december 2020 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten - verzoeker om internationale bescherming 

wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig augustus tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 

 

 


