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 nr. 276 433 van 24 augustus 2022 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 24 mei 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 4 mei 2022 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. 

 

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 22 juni 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 

30 juni 2022. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker dient op 1 februari 2022 een zevende verzoek om internationale bescherming in. De CGVS 

verklaart op 19 april 2022 het verzoek niet-ontvankelijk. Het beroep tegen voormelde beslissing wordt 

door de Raad verworpen bij arrest nr. 275 822 van 9 augustus 2022. Op 4 mei 2022 beveelt de 

gemachtigde verzoeker, onder een bijlage 13quinquies, om het grondgebied te verlaten: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - VERZOEKER OM INTERNATIONALE 

BESCHERMING 

 

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-T 
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voornaam : A.H.n 

geboortedatum : (…)1978 

geboorteplaats : Najaf 

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 19/04/2022 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° 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. 

 

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 08/11/2010, 04/02/2013, 04/07/2014, 26/02/2015, 22/09/2016 en 26/07/2019 

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. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het EVRM, van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van het zorgvuldigheidsbeginsel: 

 

“1. Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven 

en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Dit artikel stelt specifiek dat 

met deze elementen rekening moet worden gehouden bij het nemen van de verwijderingsmaatregel. 

Dit artikel vormt de omzetting van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG, dewelke staten 

verplicht om bij een uitwijzingsbeslissing onder andere rekening te houden met de gezondheidstoestand 

van de betrokkene.Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet noodzaakt steeds een individueel onderzoek 

waarbij de situatie van de betrokken vreemdeling wordt beoordeeld en waarborgt dat de verwerende partij 

bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten en 

daaromtrent een concrete afweging maakt. 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals artikel 3 en 

8 van het EVRM. Volgens de Grote Kamer van het EHRM kan artikel 3 EVRM immers geschonden worden 

indien er "grondige redenen zijn om aan te nemen dat deze persoon, ook al loopt hij niet het risico om in 

zeer nabije toekomst te sterven, blootgesteld zou worden aan een reëel risico op een ernstige, snelle en 

onomkeerbare daling van zijn gezondheidstoestand die voor een intens lijden zou zorgen of op een 
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significante daling van zijn levensverwachting, indien hij geen adequate behandeling, of géén toegang tot 

deze behandeling in zijn herkomstland zou krijgen" (arrest Paposhvili, § 183). 

Verzoeker heeft de nationaliteit van Irak. Verzoeker verliet Irak op 17 september 2010. Hij trok naar 

Turkije, waarna hij doorreisde en toekwam in België op 6 november 2010. De bestreden beslissing - het 

bevel om het grondgebied te verlaten - heeft als gevolg dat verzoeker zou dienen terug te keren, na zijn 

verblijf in België, naar het land waarvan hij de nationaliteit bezit (Irak). 

De bestreden beslissing beperkt zich niet tot het vaststellen dat de verzoekende partij illegaal op het 

grondgebied verblijft. In de Belgische Vreemdelingenwet werden immers de relevante definities van de 

Terugkeerrichtlijn hernomen in artikel 1 van de Vreemdelingenwet: 

"5° terugkeer: het feit dat een onderdaan van een derde land, hetzij op vrijwillige basis nadat hij het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot verwijdering, hetzij gedwongen, terugkeert naar zijn land 

van herkomst of een land van doorreis overeenkomstig communautaire of bilaterale 

overnameovereenkomsten of naar een derde land waarnaar de betrokken onderdaan besluit vrijwillig 

terug te keren en waar deze wordt gemachtigd of toegelaten tot het verblijf 

6° beslissing tot verwijdering: de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling vaststelt 

en een terugkeerverplichting oplegt; 

7° verwijdering: de tenuitvoerlegging van de beslissing tot verwijdering, namelijk de fysieke verwijdering 

van het grondgebied;". 

 

Hieruit blijkt dat een beslissing tot verwijdering, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten, op zich 

reeds niet enkel vaststelt dat een vreemdeling illegaal op het grondgebied verblijft, maar eveneens een 

terugkeerverplichting oplegt. De bestreden beslissing lijkt te stellen dat verzoeker dient terug te keren naar 

Irak en dit binnen een termijn van 30 dagen. 

De motieven in de bestreden beslissingen geven evenwel geen blijk dat de verwerende partij heeft 

rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de verzoekende partij voorafgaandelijk het nemen 

van de verwijderingsbeslissing. 

1. Verzoeker wijst er vooreerst op dat er door verweerder geen rekening werd gehouden met de 

bijzondere langdurige periode dat hij Irak heeft verlaten en de tijd die hij vervolgens doorbracht in 

Europa (waaronder België). Dit blijkt nochtans uit de vaststellingen in het administratief dossier. 

Verzoeker is afkomstig uit Najar, Zuid-lrak. Verzoeker verliet Irak op 17 september 2010. Hij trok naar 

Turkije, waarna hij doorreisde en toekwam in België op 6 november 2010. 

Verzoeker diende een eerste verzoek tot internationale bescherming in op 8 november 2010, waarna door 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen de beslissing werd genomen tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus op 7 mei 2012. Verzoeker 

diende een beroep in tegen deze beslissing, doch de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigde 

de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij arrest van 19 

december 2012. Verzoeker kon België evenwel niet verlaten. Hij diende hierom op 4 februari 2013 een 

eerste volgend verzoek tot internationale bescherming in, waarna op 8 februari 2013 de beslissing werd 

genomen om het verzoek niet in overweging te nemen. 

Verzoeker reisde naar Zweden. Hij diende aldaar op 15 juni 2013 een verzoek in tot internationale 

bescherming, doch diende terug te worden gestuurd naar België omwille van de Dublin-regulering. 

Verzoeker diende op 4 juli 2014 een derde verzoek tot internationale bescherming in, waarna op 30 juli 

2014 door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen werd beslist om het 

verzoek niet in overweging te nemen. Verzoeker tekende geen beroep aan tegen deze beslissing. Op 26 

februari 2015 werd verzoeker opnieuw vanuit Zweden naar België overgebracht, in het kader van de 

Dublinprocedure, en diende hij een vierde verzoek in tot internationale bescherming. Omdat verzoeker 

niet kwam opdagen op de Dienst Vreemdelingenzaken op 27 februari 2015, werd besloten dat verzoeker 

afstand deed van zijn aanvraag. 

Op 5 september 2016 werd verzoeker andermaal vanuit Zweden naar België overgebracht, in het kader 

van de Dublin-procedure, en diende hij een vijfde verzoek in tot internationale bescherming op 22 

september 2016. Op 20 maart 2017 werd door het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen beslist om het verzoek niet in overweging te nemen. Verzoeker tekende geen beroep aan 

tegen deze beslissing. 
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Op 26 juli 2019 diende verzoeker vervolgens een zesde maal een verzoek in tot internationale 

bescherming. Op 29 april 2020 volgt evenwel de beslissing waarbij het volgend verzoek tot internationale 

bescherming wordt afgewezen als niet-ontvankelijk op grond van artikel 57/6/2, §1 van de 

Vreemdelingenwet. Door verzoeker werd beroep aangetekend tegen deze beslissing, doch dit beroep 

werd verworpen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 23 augustus 2021. 

Verzoeker verliet hierop België en trok naar Nederland. In Nederland verzocht verzoeker tot het verkrijgen 

van internationale bescherming, maar hij werd uitgewezen naar België toe. Hij werd ook enige tijd van zijn 

vrijheid beroofd in Nederland. Op 1 februari 2022 diende verzoeker vervolgens een zevende volgend 

verzoek tot internationale bescherming in. Verzoeker gaf aan dat hij onmogelijk kan terugkeren naar Irak. 

Uit deze vaststellingen blijkt dat verzoeker gedurende meer dan elf jaar in Europa verbleef, in een volledig 

andere cultuur dan Irak. Hij verliet Irak definitief op 17 september 2010. Een terugkeer naar Irak is 

bijzonder belastend voor verzoeker, gelet op het ontbreken van een sociaal en familiaal netwerk door zijn 

langdurige afwezigheid. Bovendien heeft verzoeker zich een "westerse"' levensstijl eigen gemaakt 

gedurende zijn jarenlange verblijf in Europa, hetgeen haaks staat op de heersende cultuur in Irak. 

Verzoeker zou derhalve dienen terug te keren naar een voor hem vreemd land, waarbij hij zich in een 

kwetsbare positie zou bevinden door het gebrek aan mogelijkheden om in zijn basisbehoeften (waaronder 

onderdak, voeding en hygiëne) te voorzien. 

Desondanks dat deze vaststellingen kunnen gemaakt worden op basis van het administratief dossier, 

blijkt niet dat verweerder hiermee heeft rekening gehouden alvorens het opleggen van een 

verwijderingsmaatregel. 

2. De verzoekende partij wijst er tevens op dat hij het oneens is met de redenen waarom het verzoek tot 

internationale bescherming eerder werd geweigerd. 

 

De verzoekende partij legde hierom zowel bijkomende verklaringen af in het kader van het volgend 

verzoek tot internationale bescherming van 1 februari 2022. Verzoeker maakte tevens aanvullende 

documenten over om zijn (volgend) verzoek tot internationale bescherming te onderbouwen. Andere 

mogelijkheden dan het afleggen van bijkomende verklaringen en het overmaken van bijkomende 

documenten heeft de verzoekende partij niet om de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

Staatlozen te overtuigen dat zijn vluchtmotieven weldegelijk oprecht zijn. 

Verzoeker legde tijdens zijn interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 29 maart 2022, in antwoord 

op de vraag welke nieuwe elementen hij wou aanbrengen (vraag 16, verslag interview), gedetailleerde 

verklaringen af: 

"Mijn problemen met de stam zijn geëscaleerd. In 2016 al vertelde ik iets over mijn problemen met de 

stam. Wegens mijn ruzie met de stam hebben zij me ervan beschuldigd achter de arrestatie van enkele 

leden van de stammen Al-Mansouri en Al-Shummare te hebben gezeten. 

Wanneer gebeurde dit? 

In 2010 al, zowel de arrestaties als de beschuldigingen. 

De arrestaties zou gebeurd zijn tijdens mijn werk als tolk voor de Amerikanen. Door de arrestatie van deze 

mensen zijn de familieleden van de gearresteerden enorm benadeeld en duidden ze mij aan als de 

verantwoordelijke. Daarom verstootten ze me uit de stam en gaven ze de toestemming om mijn bloed te 

vergieten, om mij te vermoorden. 

 

Wanneer gebeurde dit? 

In 2015. 

 

Wie verstootte u en gaf de toestemming u te doden? 

Mijn stam, de AI-Tofayli-stam, en de stammen Al-Mansouri en Al-Shummare, beslisten dit in overleg. Ik 

was niet op de hoogte van deze verstoting en van de toestemming om mij te doden. Ik werd hiervan pas 

in 2021 op de hoogte gebracht. Mijn broer kwam in 2015 naar Duitsland en na zijn aankomst begon hij 

mij op de hoogte te brengen van de incidenten die na mijn vertrek zijn gebeurd, zoals de arrestatie van 

stamleden, de toestemming om me te doden en de verstoting. Ik heb de documenten hierover pas na mijn 

laatste interview ontvangen. Mijn broers kunnen hierover getuigen, ik kan hun contactgegevens geven. Ik 

wilde op een bepaald moment terugkeren naar Irak, maar mijn broer zei me: 'Nee, de stam heeft je 

verstoten en wil je doden. Je kan niet teruggaan.' 
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Wanneer vertelde uw broer u dit? 

In 2021, maar de exacte datum weet ik niet. 

 

Houden deze verband met uw eerdere verzoek(en)? Indien ja, licht dit verband toe? Dit is een verlengstuk 

van mijn problemen. In het begin had ik geen problemen met de stam, maar die zijn pas later gekomen. 

Via mijn werk als tolk bestaat er een link met mijn eerdere verzoeken. Bij mijn eerste verzoek in België 

verklaarde ik dat ik problemen had met de militie Jaish Al-Mahdi. Nu zijn daar ook problemen met de stam 

bij gekomen omwille van mijn werk als tolk. In het begin stonden de Amerikanen alleen in voor de training 

van de politie en het leger van Irak, en ik tolkte voor hen. Nadien begonnen de Amerikanen ook 

huiszoekingen en arrestaties uit te voeren. Ik zweer bij Allah dat ik arrestaties heb bijgewoond van 

kopstukken van de militie Jaish Al-Mahdi, en de militie zal dat niet door de vingers zien. Al van in het begin 

werd mijn familie geviseerd omdat mijn vader een belangrijke functie had tijdens het bewind van Saddam 

Hussein, wat ik indien nodig kan bewijzen. 

 

Waarom kon u deze elementen niet eerder aanbrengen? 

Zoals ik heb gezegd ben ik pas in 2021 (in mei of zo) werd ik pas op de hoogte gebracht van de verstoting 

en van de toestemming om mijn bloed te vergieten". 

 

Verzoeker overhandigde ook twee aanvullende documenten die hij mocht bekomen: de verstotingsbrief 

van de stam en de toestemming om te doden. Door verzoeker werden beide documenten toegelicht. 

 

Verzoeker benadrukt dat hij bovenvermelde elementen pas recentelijk te weten is gekomen, nadat zijn 

broer hem hiervan op de hoogte heeft gebracht (op een gedetailleerde manier). 

 

In 2015 verkreeg verzoeker hierover al flarden van informatie te horen, maar hij kon de documenten (en 

dus de zekerheid over deze elementen) pas rond mei 2021 verkrijgen. 

 

Het is om deze reden dat verzoeker thans pas deze elementen kan aanhalen in het kader van zijn verzoek 

tot internationale bescherming. 

 

Verzoeker diende voorheen inderdaad reeds verschillende verzoeken tot internationale bescherming in, 

dewelke telkens werden geweigerd. Dit demotiveerde verzoeker. Mentaal is zijn situatie zwaar om dragen 

(zoals vermeld onder vraag 12 in het verslag van het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken). 

Verzoeker ging daarom reeds naar Nederland toe, maar werd genoodzaakt om terug te keren naar België. 

Hierom bracht verzoeker thans deze nieuwe elementen ter kennis van het Commissariaat-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen. 

Verzoeker benadrukt dat, gelet op veelheid van aanvragen doorheen een zeer langdurige periode, het 

niet bevreemdend is dat er verschillen kunnen ontstaan tussen de afgelegde verklaringen. Hij benadrukt 

evenwel dat hieruit niet volgt dat zijn relaas ongeloofwaardig zou zijn. Hij benadrukt dan ook in het 

bijzonder de verklaringen die hij heeft afgelegd tijdens zijn volgend verzoek tot internationale 

bescherming, hetgeen in overeenstemming is met de documenten die hij heeft afgegeven. De 

documenten ondersteunen de verklaringen van verzoeker, waardoor de geloofwaardigheid van verzoeker 

wordt versterkt. 

 

Ondanks de aanvullende verklaringen en documenten van de verzoekende partij, werd op 19 april 2022 

evenwel de beslissing genomen waarbij het verzoek om internationale bescherming als niet-ontvankelijk 

werd afgewezen in toepassing van artikel 57/6/2, §1 van de Vreemdelingenwet. Niettemin werd door 

verzoeker beroep aangetekend tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit 

beroep is hangende. 

 

Desondanks het hangend verzoek tot internationale bescherming en de aanvullende verklaringen en 

documenten die verzoeker hiertoe heeft overgemaakt, blijkt niet dat verweerder hiermee heeft rekening 

gehouden alvorens het opleggen van een verwijderingsmaatregel. Hierdoor zou verzoeker bovendien het 

belang worden ontnomen in het kader van zijn verzoek tot internationale bescherming, aangezien de 

bestreden beslissing als gevolg heeft dat hij dient terug te keren naar Irak. 

 

2. Ondergeschikt, wijst de verzoekende partij er op dat in de bestreden beslissing geen enkele 

overweging noch een motief te vinden is dat handelt over de persoonlijke situatie van de verzoekende 

partij (zoals hierboven beschreven). 
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Het enige waarmee de gemachtigde rekening schijnt te houden is de vaststelling dat het verzoek tot 

internationale bescherming van de verzoekende partij werden afgewezen en dat de verzoekende partij 

geen paspoort bezit met een geldig visum. 

 

De gegeven motivering stelt de verzoekende partij niet in staat te begrijpen op welke manier met zijn 

persoonlijke situatie werd rekening gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing, in het bijzonder 

de terugkeerverplichting (mocht er al rekening zijn genomen met de persoonlijke situatie van verzoeker, 

zie hierboven). 

 

De verzoekende partij herinnert daarbij aan artikel 1, 6° Vreemdelingenwet: "beslissing tot verwijdering: 

de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling vaststelt en een terugkeerverplichting 

oplegt". 

 

Geen enkel motief is hierover te vinden in de bestreden beslissing, waaruit kan worden afgeleid dat met 

de persoonlijke situatie van verzoeker door de gemachtigde werd rekening gehouden bij het nemen van 

de bestreden beslissing. 

 

Bovenvermelde verplichtingen, voortvloeiende uit artikel 3 en 8 EVRM en artikel 74/13 Vreemdelingenwet, 

dienen samen te worden gelezen met de wet van 29 juli 1991 inzake de formele motivering van 

bestuurshandelingen. 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde, 

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

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. 

 

Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan 

het gewicht van de genomen beslissing. (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 

132.710). Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, d.w.z. 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn. d.w.z. dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. Dit wil zeggen dat de motivering van 

een bestuursbeslissing draagkrachtig moet zijn, hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, 

juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. De motivering is slechts volledig 

indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing (RvS 12 oktober 2007, nr. 175719; 

RvS 24 september 2008 186.486). 

 

De gegeven motivering stelt de verzoekende partij niet in staat te begrijpen op welke manier met de 

persoonlijke situatie van verzoeker werd rekening gehouden bij het opleggen van de bestreden beslissing. 

Geen enkel motief is hierover te vinden in de bestreden beslissing. 

 

Een afdoende motivering is niet voorhanden. Er werd evenmin voldaan aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

De bestreden beslissing schendt hierdoor de artikelen 1 t.e.m. 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de 

formele motivering van bestuurshandelingen, in samenhang gelezen met artikel 3 en 8 EVRM en artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2.2. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is gegrond derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 

105.103). De bestreden beslissing steunt op artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet omdat 

verzoeker in het Rijk verblijft zonder in het bezit te zijn van de bij dan de bij artikel 2 van de 

Vreemdelingenwet vereiste documenten, met name een geldig paspoort voorzien van een geldig visum. 

Verzoeker betwist dit motief niet. Er wordt gemotiveerd dat de bestreden beslissing genomen is in 

uitvoering van artikel 52/3, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker kan niet gevolgd worden in zijn kritiek dat er, voorafgaand aan het nemen van het bestreden 

bevel, geen rekening is gehouden met zijn persoonlijke situatie. Uit het administratief dossier blijkt dat de 
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elementen van artikel 74/13 Vreemdelingenwet, voorafgaand aan het nemen van het bestreden bevel, 

geëvalueerd werden: 

 

“• Hoger belang van het kind: Betrokkene verklaarde een minderjarige dochter in Zweden te hebben. Zij 

maakt bijgevolg niet het onderwerp uit van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

• Gezins- en familieleven: Betrokkene verklaarde religieus gehuwd te zijn in Zweden. Uit het administratief 

blijkt dat betrokkene ondertussen weer religieus gescheiden is. Derhalve kunnen we stellen dat er geen 

sprake meer is van een gezinskern. Gelet op het feit dat betrokkenes minderjarige dochter in Zweden 

verblijft, dienen we op te merken dat betrokkene niet aannemelijk maakt dat het gezinsleven met zijn 

dochter enkel in België kan plaatsvinden. Bovendien wijzen we erop dat betrokkene het niet aannemelijk 

maakt dat het voor hem kennelijk onredelijk is gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten en, indien betrokkene dit wenst, vanuit het land van herkomst de nodige stappen te ondernemen 

wat gezinshereniging met zijn minderjarige dochter betreft en zich hiervoor te wenden tot de Zweedse 

autoriteiten. We benadrukken dat het hierbij slechts om een tijdelijke scheiding van de gezinskern gaat en 

dat in tussentijd contact kan worden gehouden middels de moderne communicatiemiddelen en korte 

bezoeken in elke Staat waartoe beiden toegang hebben. Ten slotte, staat het betrokkene vrij om zich te 

vestigen in een derde land waartoe zij beiden toegang hebben. 

• Gezondheidstoestand: Betrokkene verklaarde last te hebben van nierproblemen, psychische problemen, 

stress en evenwichtsproblemen. Hij verklaarde voorts ook dat de doorstroming van het bloed naar zijn 

hoofd te zwak is. Hij legde bij de DVZ medische documenten uit Nederland, Duitsland en Zweden voor. 

De DVZ is echter niet in het bezit van actuele medische informatie waaruit kan blijken dat betrokkene p 

dit ogenblik in de onmogelijkheid verkeert om te reizen. Bovendien stipuleert artikel 74/14 dat zo nodig de 

termijn om het grondgebied te verlaten verlengd kan worden om rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden eigen aan de situatie. Indien betrokkenen op medische redenen niet verwijderd kan 

worden, komt het hem toe om de DVZ hiervan op de hoogte te brengen ende DVZ in het bezit te stellen 

van actuele medische bewijsstukken.” 

 

Verzoeker toont dus met zijn betoog niet aan dat er bij het nemen van de bestreden beslissing geen 

belangenafweging conform artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet werd gemaakt. 

 

Waar hij stelt afkomstig te zijn uit Najar, in Zuid-Irak, een regio die hij diende te ontvluchten, waar hij geen 

familiaal netwerk meer heeft en problemen kent met zijn stam en zijn betrokkenheid bij de Amerikaanse 

arrestaties, dient te worden opgemerkt dat de commissaris-generaal in zijn weigeringsbeslissing 

uitdrukkelijk heeft gesteld dat hieraan geen geloof gehecht kon worden, hij hierover in zijn vorige 

verzoeken om internationale bescherming met geen woord over gerept heeft en hij “er niet voor 

terugdeinst om valse verklaringen af te leggen”. Verzoeker kan van huidige procedure geen gebruik 

maken om de beslissing van de commissaris-generaal aan te vechten. Het beroep tegen voormelde 

beslissing werd immers de Raad verworpen bij arrest nr. 275 822 van 9 augustus 2022 

 

Verzoeker maakt geen schending aannemelijk van de opgeworpen wetsbepalingen en beginselen. Het 

enig middel is niet gegrond. 

 

3. 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. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig augustus tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


