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 nr. 273 262 van 24 mei 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. SHONIA 

Van Eycklei 10A 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 9 maart 2022 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 9 februari 2022 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 14 april 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 22 april 

2022. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1.  Op 28 oktober 2021 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming in.  

 

1.2. Verweerder nodigde verzoeker uit om, in het kader van het ingediende verzoek om internationale 

bescherming,  te worden gehoord op 24 januari 2022. Verzoeker gaf geen gevolg aan deze uitnodiging. 

 

1.3. Via een op 9 februari 2022 gedateerd schrijven deelde verweerder aan verzoeker mee dat hij, 

aangezien hij niet binnen de vijftien dagen nadat hij was opgeroepen gevolg gaf aan deze oproeping, 

werd geacht afstand te hebben gedaan van zijn verzoek om internationale bescherming. 

 

1.4. Op 9 februari 2022 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tevens de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoeker. Deze beslissing, die 

verzoeker bij aangetekend schrijven van 10 februari 2022 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als 

volgt:  
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“De heer die verklaart te heten: 

 

naam: [B.] 

voornaam : [G.] 

[…] 

nationaliteit : Georgië 

 

wordt 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, 

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

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

van vreemdelingen en volgende feiten: 

 

(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 geldige inreisstempel.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat geen standpunt moet 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel, en van het recht om te worden gehoord.  

 

Hij verschaft de volgende toelichting:  

 

“De motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken is niet afdoende, zoals vereist door de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen. 

 

Verzoeker is door zijn gezondheidstoestand niet komen opdagen op het vastgestelde datum om het 

interview af te leggen bij de Dienst Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Hiervoor had hij immers een geldige reden. Als bewijs hiervan voegt verzoeker bij huidig verzoekschrift 

een doktersattest waaruit blijkt dat hij op 24 januari 2022 ziek is geweest (stuk 4). 

 

Verzoeker heeft echter dit attest niet op tijd bezorgd aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij was immers 

niet geïnformeerd over de verplichting om de reden van zijn afwezigheid aan de Dienst Vreemdelingen-

zaken binnen bepaalde termijn te laten weten. Hierover heeft hij echter geen communicatie gevoerd met 

zijn raadsman. 

 

7. 

Verzoeker heeft tot nu toe helaas geen mogelijkheid gehad om gehoord te worden over zijn vervolging en 

over zijn motieven van asielaanvraag. Door de bestreden beslissing wordt verzoeker immers verplicht om 

België te verlaten en terug te keren naar Georgië, zijn herkomstland waaruit hij gevlucht is omwille zijn 

problemen. 
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Nochtans het recht om gehoord te worden zowel in gerechtelijke als in administratieve procedure is een 

essentieel onderdeel van de rechten van de verdediging. Op Europees niveau is het recht om gehoord te 

worden verankerd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten en erkend als een algemeen 

beginsel van het EU-recht. 

 

8. 

De vrees dat verzoeker in de problemen zou komen bij terugkeer naar Georgië, blijkt niet denkbeeldig, 

aangezien vrees voor zijn vervolging in zijn herkomstland erg reëel is. 

 

Vandaar is het noodzakelijk om aan verzoeker de kans te geven om zijn verhaal te doen in het kader van 

zijn asielaanvraag. 

 

Verzoeker is de mening toegedaan dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet op redelijke en zorgvuldige 

wijze het bestreden besluit heeft genomen.” 

 

3.2.1. De Raad merkt op dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen 

van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn. Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

deze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, 

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

genomen beslissing. 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven worden aange-

geven op grond waarvan deze beslissing is genomen. Er wordt immers, met verwijzing naar 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, uiteengezet dat wordt overgegaan tot de afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten omdat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van 

de bij artikel 2 van dezelfde wet vereiste documenten. Verweerder heeft hierbij nader toegelicht dat 

verzoeker niet in het bezit is van een geldig paspoort met een geldige inreisstempel. Deze motivering is 

pertinent en draagkrachtig. Ze laat verzoeker toe om zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te 

wenden. 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, kan niet worden vastgesteld. 

3.2.2. Inzake de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het hoorrecht kan de Raad 

slechts vaststellen dat verweerder verzoeker uitnodigde om op 24 januari 2022 te worden gehoord en dat 

het niet ter discussie staat dat verzoeker geen gevolg gaf aan deze uitnodiging. In zijn verzoekschrift stelt 

verzoeker dat hij ingevolge een gezondheidsprobleem niet kon aanwezig zijn voor het voorziene 

interview. Hij voegt een doktersattest toe waaruit blijkt dat hij op 24 januari 2022 ziek was. Verzoeker 

betwist evenwel niet dat hij dit attest niet aan verweerder heeft overgemaakt. De Raad dient er in dat 

verband op te wijzen dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van deze beslissing 

kon beschikken. Verweerder kon op het moment van de totstandkoming van de bestreden beslissing 

geen rekening houden met een document dat hem niet ter kennis werd gebracht. Dit stuk kan derhalve 

niet dienstig worden aangevoerd om aan te tonen dat verweerder een van de door verzoeker 

aangevoerde beginselen van behoorlijk bestuur heeft geschonden (cf. RvS 1 september 1999, nr. 81.172, 

RvS 19 november 2002, nr. 112.681).  

Verzoeker toont ook niet aan dat hij op 24 januari 2022 of de daaropvolgende dagen in de onmogelijkheid 

was om verweerder op de hoogte te brengen van de reden van zijn afwezigheid. Het is nochtans een 

evidentie dat wanneer men niet kan aanwezig zijn op een belangrijke afspraak men poogt om de persoon 

met wie men heeft afgesproken of de dienst waar deze persoon werkt te contacteren. Het feit dat 

verzoeker dit niet deed toont slechts aan dat hij zelf onzorgvuldig optrad.  

Bovendien blijkt uit het voorgelegde medische attest dat verzoeker van 24 januari 2022 tot en met 27 

januari 2022 arbeidsongeschikt werd bevonden, doch dat hij de woning mocht verlaten. Het attest laat 

derhalve hoe dan ook niet toe vast te stellen dat verzoeker in de onmogelijkheid was om gevolg te geven 

aan de uitnodiging om te worden gehoord en kan dus bezwaarlijk worden beschouwd als een document 

dat toelaat te besluiten dat zijn afwezigheid verschoonbaar was.  



  

 

RvV X - Pagina 4 van 4 

De uiteenzetting van verzoeker laat niet toe te concluderen dat verweerder het hoorrecht of de 

zorgvuldigheidsplicht miskende.  

3.2.3. Gezien de voorgaande vaststellingen kan ook niet worden besloten dat verweerder het redelijk-

heidsbeginsel heeft geschonden. 

De Raad wijst er tevens op dat de bestreden beslissing niet uitsluit dat verzoeker een nieuw verzoek om 

internationale bescherming indient en niet inhoudt hij naar een land moet reizen waar hij stelt problemen 

te hebben.  

3.2.4. Op basis van de beschouwingen van verzoeker kan ook geen schending van enig ander, niet nader 

omschreven, beginsel van behoorlijk bestuur worden vastgesteld. 

Het enig middel 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.  

 

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 vierentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 

 

 

 

 

 

  

 


