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 nr. 178 879 van 1 december 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 30 november 2016 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 24 november 2016 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

1 december 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. KEUSTERS 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. 

MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekende partij houdt voor al jaren in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt dat 

zij op 1 januari 2013 illegaal werd aangetroffen in het Rijk. Op 2 januari 2013 werd aan haar een bevel 

om het grondgebied te verlaten uitgereikt. Dit bevel is definitief. 

  

1.2. Op 13 september 2016 zou zij een aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (vreemdelingenwet) hebben ingediend waarvan het retributierecht slechts werd 

betaald op 24 november 2016. 

 

1.3. Op 24 november 2016 neemt de  gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies). De kennisgeving gebeurt dezelfde dag. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D’ELOIGNEMENT 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Ordre de quitter le territoire 

Aan de heer: 

Il est enjoint à Monsieur : 

Naam/nom: B. (…) 

Voornaam/prénom: R. (…) 

Geboortedatum/date de naissance: (…) 

Geboorteplaats/lieu de naissance: N. T. (…) 

Nationaliteit/nationalité: Tunesië 

In voorkomend geval, en cas échéant, ALIAS: / 

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

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

om er zich naar toe te begeven. 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen(2), sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) 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 en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

nen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 02/01/2013). 

MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / des articles suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits et/ou constats suivants : 

Article 7, alinéa 1er : 

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

 Article 74/14 § 3, 4° : le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente decision d'éloignement 

Au moment de son arrestation l’intéressé n’est pas en possession d’un visa valable. 

L’intéressé n’a pas donné suite à un ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié (notifié le 

02/01/2013). 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 
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Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

Betrokkene heeft op 26/04/2005 een visum (type C) aangevraagd. Deze aanvraag werd verworpen op 

19/05/2005. 

Op 01/01/2013 werd betrokkene aangetroffen in illegaal verblijf door PZ Ronse. Een bevel om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies: 0 dagen) werd hem betekend op 

02/01/2013. 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf: het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai 

l'intéressé(e) à la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 

Schengen(2) pour le motif suivant : 

L’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui 

lui serait notifié. 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé 

s’impose. 

L’intéressée a introduit une demande de visa (type C) le 26/04/2005. Cette demande a été refusée le 

19/05/2005. 

Le 01/01/2013, l’intéressée a été interceptée par la police du Renaix à cause de séjour illégal, pendant à 

l’intéressé un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée était notifié (annexe 13sexies : 0 

jours) le 02/01/2013. 

L’intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. Bien qu’ayant antérieurement reçu notification 

d’une mesure d’éloignement, il est peu probable qu’il obtempère volontairement à cette nouvelle 

mesure. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

Betrokkene heeft op 26/04/2005 een visum (type C) aangevraagd. Deze aanvraag werd verworpen op 

19/05/2005. 

Op 01/01/2013 werd betrokkene aangetroffen in illegaal verblijf door PZ Ronse. Een bevel om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod (bijlage 13sexies: 0 dagen) werd hem betekend op 

02/01/2013. 

Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf: het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

hem aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Tunesië. 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressé(e) doit être détenu(e) sur base du fait que 

l’exécution de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits 

suivants : 
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L’intéressé réside sur le territoire des Etats Schengen sans visa valable. Il ne respecte pas la 

réglementation en vigueur. Il est donc peu probable qu’il obtempère à un ordre de quitter le territoire qui 

lui serait notifié. 

L’intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé 

s’impose. 

L’intéressée a introduit une demande de visa (type C) le 26/04/2005. Cette demande a été refusée le 

19/05/2005. 

Le 01/01/2013, l’intéressée a été interceptée par la police du Renaix à cause de séjour illégal, pendant à 

l’intéressé un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée était notifié (annexe 13sexies : 0 

jours) le 02/01/2013. 

L’intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. Bien qu’ayant antérieurement reçu notification 

d’une mesure d’éloignement, il est peu probable qu’il obtempère volontairement à cette nouvelle 

mesure. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé n’a pas la volonté de respecter les 

decisions administratives prises à son égard et qu’il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l'Office des Etrangers dans le but de le faire 

embarquer à bord du prochain vol à destination du Tunesië.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/57, §1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

2.2. De verwerende partij merkt op in haar nota: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid laattijdig is. 

Verzoeker handelde niet met de nodige spoed, diligente en alertheid.  

De bestreden beslissing werd aan verzoekster ter kennis gebracht op 24 november 2016.  

Reeds op 24 november 2016, werd hij van zijn vrijheid beroofd met het oog op de uitvoering van de 

bestreden beslissing.  

Verzoeker liet de wettelijke termijn om een beroep tot schorsing van tenuitvoerlegging bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid in te stellen, verlopen.  

Hij diende zodra hij kennis had van de bestreden beslissing en de ermee gepaard gaande 

uitvoeringsmodaliteiten gehandeld te hebben in overeenstemming met de artikelen 39/82, §4, lid 2 en 

39/57, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet, die als volgt luiden: 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.”  

 

Gelet op het feit dat de verwijderingsmaatregel minstens een tweede verwijderingsmaatregel betreft, 

diende verzoeker de termijn van 5 dagen in acht te nemen. De beslissing werd hem ter kennis gebracht 

op 24 november 2016. De dies a quo wordt bij de bepaling van de beroepstermijn niet in rekening 

gebracht. Verzoeker beschikte bijgevolg vanaf 25 november 2016 over vijf dagen om een beroep in te 

stellen. 

Het beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd evenwel slechts op 30 november 

2016 ingeleid terwijl de laatste nuttige dag 29 november 2016 was. De vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid is bijgevolg laattijdig ingediend. 
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Verzoeker gaat er klaarblijkelijk van uit dat de termijn om de vordering bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid in te stellen in casu 10 dagen is, doch de thans bestreden beslissing betreft een 

tweede verwijderingsmaatregel zodat de vordering binnen de 5 dagen diende te worden ingesteld. 

Verzoeker werd immers reeds op 2 januari 2013 bevolen het grondgebied te verlaten met inreisverbod 

voor de duur van drie jaar. Die bijlage 13sexies bevindt zich on het administratief dossier en verzoeker 

kan niet ernstig voorhouden als zou hij hiervan geen kennis hebben, nu uit die beslissing blijkt dat hij die 

ondertekend heeft. Het louter feit dat hij niet meer in het bezit is van die beslissing, heeft geen invloed 

op het bestaan ervan.  

Zijn betoog als zou het bevel van 2 januari 2013, gelet op het feit dat het dateert van voor de 

wetswijziging van 2014, niet in rekening kunnen worden gebracht bij het bepalen van de beroepstermijn, 

faalt in rechte. Verzoeker laat na dit betoog juridisch te schragen. Nog uit de voorbereidende werken 

van de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State, noch uit artikel 39/57, §1, derde lid 

van de vreemdelingenwet blijkt dat bij het bepalen van de beroepstermijn geen rekening zou kunnen 

worden gehouden met bevelen afgeleverd voor de wetswijziging.  

Het louter feit dat een repatriëringsdatum werd voorzien betreft slechts een uitvoeringsmodaliteit van het 

bevel van 24 november 2016 en doet geen afbreuk aan termijnen zoals bepaald in artikel 39/59, §1, 

derde lid van de vreemdelingenwet. Zoals reeds aangegeven werd de bestreden beslissing op 24 

november ter kennis gebracht, daags waarna de beroepstermijn is beginnen lopen.  

Verzoeker voert bovendien geen reden van overmacht aan die de laattijdigheid van de vordering zou 

kunnen verantwoorden.  

Bij gebrek aan een diligent optreden is niet voldaan aan de voorwaarde van de uiterst dringende 

noodzakelijkheid. 

De vordering is bijgevolg onontvankelijk.” 

 

2.3. De verzoekende partij stelt in het verzoekschrift dat het bevel om het grondgebied te verlaten van 2 

januari 2013 niet ontvangen te hebben. Dit is onjuist. Uit het administratief dossier blijkt dat de 

kennisgeving van dit bevel is ondertekend door de verzoekende partij. 

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat geen rekening kan gehouden worden met dit bevel omdat het 

dateert van voor de wetswijziging van de 10 april 2014 die artikel 39/82 van de vreemdelingenwet 

invoert, dient de stelling van de verwerende partij gevolgd te worden. Er is geen enkele juridische 

onderbouw van deze bewering en uit geen enkele wettekst blijkt dat geen rekening zou kunnen 

gehouden worden met eerdere bevelen, ongeacht hun datum zolang deze niet uit het rechtsverkeer zijn 

verdwenen. 

 

Artikel 39/57, §1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

Noch in deze bepaling, noch in enige overgangsmaatregen, en de verzoekende partij toont dit ook niet 

aan, is voorzien dat dat de eerste verwijderingsmaatregel dient te dateren van voor de inwerkingstelling 

van artikel 39/82 van de vreemdelingenwet. 

 

De verzoekende partij heeft pas de zesde dag van de beroepstermijn haar vordering ingesteld hetzij 

buiten de termijn van vijf dagen zoals voorzien in artikel 39/57, §1 van de vreemdelingenwet. 

 

Het gegeven dat zij een aanvraag in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet indient door 

betaling van een retributierecht op 24 november 2016 doet aan het voorgaande geen afbreuk. 

Dergelijke aanvraag heeft geen schorsende werking. Het gegeven dat de verzoekende partij een zus 

heeft met Belgische nationaliteit waarvan zij beweert financieel afhankelijk te zijn doet geen afbreuk aan 

het voorgaande. 

 

De verzoekende partij heeft echter steeds de mogelijkheid om aan te tonen dat haar laattijdigheid aan 

overmacht te wijten is. Overmacht kan enkel voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil 

die door deze wil niet kon worden voorzien noch vermeden (Cass. 9 oktober 1986, RW 1987-88, 778; 

zie ook met de aldaar aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, 

Afdeling Administratie (2. Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 

1996, nrs. 502-506). Zij toont ter terechtzitting (en ook niet in het verzoekschrift) geen overmacht aan. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

 

2.4 Ter terechtzitting op het voorgaande gewezen stelt de raadsvrouw van de verzoekende partij zich te 

gedragen naar de wijsheid. 

 

Bijgevolg is de vordering wegens laattijdigheid onontvankelijk. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een december tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


