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 nr. 182 680  van 22 februari 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, in eigen naam 

en als vertegenwoordiger van hun minderjarige kinderen, op 17 februari 2017 per taxipost hebben 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

van het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering van 14 

februari 2017. 

 

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 26 november 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 november 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. DELGRANGE, die loco advocaat H. VAN VRECKOM 
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER 
verschijnt voor de verwerende partij. 
 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden op 19 juni 2010 een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van artikel 
9ter van de wet van 15 december 1980 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
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het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 
vreemdelingenwet) in functie van eerste verzoeker. 
 
1.2. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaart op 2 augustus 2011. Bij arrest van 17 oktober 2011 
werd deze beslissing vernietigd. 
 
1.3. Op 7 mei 2014 werd deze aanvraag opnieuw onontvankelijk verklaard. Bij arrest X van 15 
december 2015 werd deze beslissing vernietigd. 
 
1.4. Na aanvulling van hun aanvraag met nieuwe medische attesten op 26 mei 2015 en 12 januari 2016 
werd deze aanvraag op 16 februari 2016 ongegrond verklaard. 
 

1.5. Op 14 februari 2017 wordt ten aanzien van elk van verzoekers een bevel om het grondgebied te  
verlaten genomen (bijlage 13septies) en het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies) en 
worden zij ondergebracht in de FITT-woning te Tubize.  
Dit zijn de bestreden beslissingen, die als volgt gemotiveerd zijn:  

 

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

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer die verklaart te heten: 

[…] 

In voorkomend geval, 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. 

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 volgende artikelen 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 

Hij is niet in het bezit van een geldig visum op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 23/02/2016, 20/05/2011 en 16/04/2014. 

Betrokkene diende op 13/09/2010 een asielaanvraag in. Het CGVS verwierp deze aanvraag op 

22/12/2010. 

Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend op 24/01/2011. Dit beroep werd definitief 

verworpen op 09/05/2011. Deze beslissing met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 7 

dagen (bijlage 13qq van 17/05/2011) werd per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan 

betrokkene op 20/05/2011.Betrokkene diende op 19/08/2011 een tweede asielaanvraag in. Het CGVS 

verwierp deze aanvraag op 08/12/2011. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend 

op 05/01/2012. Dit beroep werd definitief verworpen op 20/02/2012 Deze beslissing met een bevel om 

het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 10/04/2014) werd per aangetekend 

schrijven ter kennis gebracht aan betrokkene op 16/04/2014. 

Op 10/04/2014 werd betrokkene gecontroleerd door de LP Middelkerke naar aanleiding van een 

winkeldiefstal (PV. BG.12. L8.001726/2014). Op 19/09/2011 werd er reeds een PV. BG. 12. CB. 

101110-11 opgesteld voor winkeldiefstal door SPC – Brugge 

Betrokkene werd door de stad Gistel op 20/06/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011).  

In het kader van art 74/9 §3 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene door een terugkeercoach van 

DVZ uitgenodigd op 19/12/2016 voor een gesprek rond de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig 

vertrek en de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene kreeg hierbij de kans 

om contact op te nemen met het terugkeerloket van Fedasil tot en met 9/01/2017. Betrokkene ondernam 
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echter sedertdien geen enkele stap om een terugkeer naar Georgië te organiseren. Tijdens het gesprek 

gaven ze ook duidelijk aan niet in te gaan op de uitnodiging tot vrijwillige terugkeer. 

Betrokkene heeft op 16/10/2013 een regularisatieaanvraag ingediend. Zijn aanvraag tot verblijf op basis 

van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard op 10/04/2014 en betekend op 30/04/2014. Er werd een 

beroep ingediend tegen deze beslissing. Dit beroep is niet schorsend. Een schending van artikel 3 van 

het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 

Betrokkene heeft op 17/06/2011 een medische regularisatie ingediend (9ter van de Vreemdelingenwet). 

Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 02/08/2011. Betrokkene nam kennis van deze 

beslissing op 08/08/2011. Er werd beroep ingediend tegen de onontvankelijke beslissing van 

02/08/2011. Deze beslissing werd uiteindelijk vernietigd op 17/10/2011. Er kwam een nieuwe beslissing 

op 17/06/2013: ontvankelijk, maar ongegrond met een bijlage 13 (7dagen). Deze werd betekend op 

23/02/2016. Hiertegen werd een beroep ingediend op 22/03/2016. Dit beroep is niet schorsend. 

Betrokkene heeft op 12/08/2011 een medische regularisatie ingediend (9ter van de Vreemdelingenwet). 

Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 08/05/2014. Betrokkene nam kennis van deze 

beslissing op 19/05/2014. Hiertegen werd beroep ingediend op 12/06/2014. Dit beroep heeft geen 

schorsende werking. Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van DVZ is gebleken dat betrokkene niet 

voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en kan redelijkerwijze worden 

afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de 

vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van betrokkene in die mate zou zijn gewijzigd, dat 

betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. 

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: 

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 geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten op 23/02/2016, 

20/05/2011 en 16/04/2014. 

Betrokkene diende op 13/09/2010 een asielaanvraag in. Het CGVS verwierp deze aanvraag op 

22/12/2010. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend op 24/01/2011. Dit beroep 

werd definitief verworpen op 09/05/2011. Deze beslissing met een bevel om het grondgebied te verlaten 

geldig 7 dagen (bijlage 13qq van 17/05/2011) werd per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan 

betrokkene op 20/05/2011.Betrokkene diende op 19/08/2011 een tweede asielaanvraag in. Het CGVS 

verwierp deze aanvraag op 08/12/2011. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend 

op 05/01/2012. Dit beroep werd definitief verworpen op 20/02/2012 Deze beslissing met een bevel om 

het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 10/04/2014) werd per aangetekend 

schrijven ter kennis gebracht aan betrokkene op 16/04/2014. (Door het CGVS en de RVV werd na 

diepgaand onderzoek vastgesteld dat verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden opgenomen in de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen vluchtelingenstatus, noch de 

subsidiaire beschermingsstatus kon toegekend worden. Uit deze vaststelling kan redelijkerwijze worden 

afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. Het dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het 

CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd dat betrokkene bij haar 

verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM) 

Op 10/04/2014 werd betrokkene gecontroleerd door de LP Middelkerke naar aanleiding van een 

winkeldiefstal (PV. BG.12. L8.001726/2014). Op 19/09/2011 werd er reeds een PV. BG. 12. CB. 

101110-11 opgesteld voor winkeldiefstal door SPC – Brugge 

Betrokkene werd door de stad Gistel op 20/06/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

Betrokkene heeft op 16/10/2013 een regularisatieaanvraag ingediend. Zijn aanvraag tot verblijf op basis 

van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard op 10/04/2014 en betekend op 30/04/2014. Er werd een 
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beroep ingediend tegen deze beslissing. Dit beroep is niet schorsend. Een schending van artikel 3 van 

het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 

Betrokkene heeft op 17/06/2011 een medische regularisatie ingediend (9ter van de Vreemdelingenwet). 

Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 02/08/2011. Betrokkene nam kennis van deze 

beslissing op 08/08/2011. Er werd beroep ingediend tegen de onontvankelijke beslissing van 

02/08/2011. Deze beslissing werd uiteindelijk vernietigd op 17/10/2011. Er kwam een nieuwe beslissing 

op 17/06/2013: ontvankelijk, maar ongegrond met een bijlage 13 (7dagen). Deze werd betekend op 

23/02/2016. Hiertegen werd een beroep ingediend op 22/03/2016. Dit beroep is niet schorsend. 

Betrokkene heeft op 12/08/2011 een tweede medische regularisatie ingediend (9ter van de 

Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 08/05/2014. Betrokkene nam 

kennis van deze beslissing op 19/05/2014. Hiertegen werd beroep ingediend op 12/06/2014. Dit beroep 

heeft geen schorsende werking. Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van DVZ is gebleken dat 

betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en kan 

redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen stukken die er op kunnen 

wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van betrokkene in die mate zou 

zijn gewijzigd, dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM. 

In het kader van art 74/9 §3 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene door een terugkeercoach van 

DVZ uitgenodigd op 19/12/2016 voor een gesprek rond de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig 

vertrek en de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene kreeg hierbij de kans 

om contact op te nemen met het terugkeerloket van Fedasil tot en met 9/01/2017. Betrokkene ondernam 

echter sedertdien geen enkele stap om een terugkeer naar Georgië te organiseren. Tijdens het gesprek 

gaven ze ook duidelijk aan niet in te gaan op de uitnodiging tot vrijwillige terugkeer. 

Aangezien het hele gezin wordt teruggestuurd is er geen sprake van een schending van artikel 8 EVRM. 

Betrokkenes kinderen zijn 15 en 4 jaar oud. Gelet op de jonge leeftijd en de relatief korte verblijfsperiode 

(aankomst België 13/09/2010) kunnen zij zich nog gemakkelijk aanpassen aan een andere 

leefomgeving (EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, § 90) (RVV, nr. 145.827 van 21 mei 2015). Bovendien 

is het niet ondenkbaar dat zij de taal nog machtig zijn. Aangezien de ouders onvoldoende de 

Nederlandse taal beheersen om met de terugkeercoach te kunnen communiceren. Gedurende het 

gesprek met de terugkeercoach maken ze voortdurend gebruik van een tolk om met de terugkeercoach 

te kunnen communiceren. Tijdens het gesprek blijkt dat huisvestiging in het land van herkomst geen 

probleem is. Aangezien betrokkene en zijn vrouw beiden over een woning beschikken in Georgië. 

Wat de minderjarige kinderen die school zouden lopen betreft, kan gesteld worden dat een onderbreking 

van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende partijen niet vrijwillig gevolg 

gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. Daarnaast hebben zij ook geen 

gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de Vreemdelingenwet dat de 

mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen 

van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke omstandigheden zoals het 

bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet absoluut. Nergens blijkt ook 

dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. 

Het loutere feit dat betrokkene of de kinderen banden hebben gecreëerd met België valt niet onder de in 

artikel 8 van EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling niet 

beschermd.  

Bovendien kan steeds contact gehouden worden via de moderne communicatiemiddelen. 

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

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

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 heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 23/02/2016, 20/05/2011 en 16/04/2014. 

Betrokkene diende op 13/09/2010 een asielaanvraag in. Het CGVS verwierp deze aanvraag op 

22/12/2010. 

Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend op 24/01/2011. Dit beroep werd definitief 
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verworpen op 09/05/2011. Deze beslissing met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 7 

dagen (bijlage 13qq van 17/05/2011) werd per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan 

betrokkene op 20/05/2011.Betrokkene diende op 19/08/2011 een tweede asielaanvraag in. Het CGVS 

verwierp deze aanvraag op 08/12/2011. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend 

op 05/01/2012. Dit beroep werd definitief verworpen op 20/02/2012 Deze beslissing met een bevel om 

het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 10/04/2014) werd per aangetekend 

schrijven ter kennis gebracht aan betrokkene op 16/04/2014. (Door het CGVS en de RVV werd na 

diepgaand onderzoek vastgesteld dat verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden opgenomen in de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen vluchtelingenstatus, noch de 

subsidiaire beschermingsstatus kon toegekend worden. Uit deze vaststelling kan redelijkerwijze worden 

afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 

EVRM. Het dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het 

CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd dat betrokkene bij haar 

verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM) 

Betrokkene werd door de stad Gistel op 20/06/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 

het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011). 

Betrokkene heeft op 16/10/2013 een regularisatieaanvraag ingediend. Zijn aanvraag tot verblijf op basis 

van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard op 10/04/2014 en betekend op 30/04/2014. Er werd een 

beroep ingediend tegen deze beslissing. Dit beroep is niet schorsend. Een schending van artikel 3 van 

het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 

Betrokkene heeft op 17/06/2011 een medische regularisatie ingediend (9ter van de Vreemdelingenwet). 

Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 02/08/2011. Betrokkene nam kennis van deze 

beslissing op 08/08/2011. Er werd beroep ingediend tegen de onontvankelijke beslissing van 

02/08/2011. Deze beslissing werd uiteindelijk vernietigd op 17/10/2011. Er kwam een nieuwe beslissing 

op 17/06/2013: ontvankelijk, maar ongegrond met een bijlage 13 (7dagen). Deze werd betekend op 

23/02/2016. Hiertegen werd een beroep ingediend op 22/03/2016. Dit beroep is niet schorsend. 

Betrokkene heeft op 12/08/2011 een tweede medische regularisatie ingediend (9ter van de 

Vreemdelingenwet). Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 08/05/2014. Betrokkene nam 

kennis van deze beslissing op 19/05/2014. Hiertegen werd beroep ingediend op 12/06/2014. Dit beroep 

heeft geen schorsende werking. Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van DVZ is gebleken dat 

betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en kan 

redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen stukken die er op kunnen 

wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van betrokkene in die mate zou 

zijn gewijzigd, dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met 

artikel 3 van het EVRM. 

In het kader van art 74/9 §3 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene door een terugkeercoach van 

DVZ uitgenodigd op 19/12/2016 voor een gesprek rond de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig 

vertrek en de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten. Betrokkene kreeg hierbij de kans 

om contact op te nemen met het terugkeerloket van Fedasil tot en met 9/01/2017. Betrokkene ondernam 

echter sedertdien geen enkele stap om een terugkeer naar Georgië te organiseren. Tijdens het gesprek 

gaven ze ook duidelijk aan niet in te gaan op de uitnodiging tot vrijwillige terugkeer. 

Aangezien het hele gezin wordt teruggestuurd is er geen sprake van een schending van artikel 8 EVRM. 

Betrokkenes kinderen zijn 15 en 4 jaar oud. Gelet op de jonge leeftijd en de relatief korte verblijfsperiode 

(aankomst België 13/09/2010) kunnen zij zich nog gemakkelijk aanpassen aan een andere 

leefomgeving (EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, § 90) (RVV, nr. 145.827 van 21 mei 2015). Bovendien 

is het niet ondenkbaar dat zij de 

taal nog machtig zijn. Aangezien de ouders onvoldoende de Nederlandse taal beheersen om met hun 

kinderen te kunnen spreken. Gedurende het gesprek met de terugkeercoach maken ze voortdurend 

gebruik van een tolk om met de terugkeercoach te kunnen communiceren. Tijdens het gesprek blijkt dat 

huisvestiging in het land van herkomst geen probleem is. Aangezien betrokkene en zijn vrouw beiden 

over een woning beschikken in Georgië. 

Wat de minderjarige kinderen die school zouden lopen betreft, kan gesteld worden dat een onderbreking 

van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende partijen niet vrijwillig gevolg 

gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. Daarnaast hebben zij ook geen 

gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de Vreemdelingenwet dat de 

mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen 

van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke omstandigheden zoals het 
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bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet absoluut. Nergens blijkt ook 

dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. 

Het loutere feit dat betrokkene of de kinderen banden hebben gecreëerd met België valt niet onder de in 

artikel 8 van EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling niet 

beschermd. 

Bovendien kan steeds contact gehouden worden via de moderne communicatiemiddelen. 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. 

Gezien betrokkene niet in bezit is van aan geldig reisdocument op het moment van zijn arrestatie, is het 

noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde een 

doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden.” 

 

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

VERWIJDERING 
Bevel om het grondgebied te verlaten 
Aan de Mevrouw die verklaart te heten: 
[…] 
en haar minderjarige kinderen: 
[…] 
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/zij beschikt over de documenten die 
vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 
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 volgende artikelen 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 
Zij is niet in het bezit van een geldig visum op het moment van haar arrestatie. 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die op 
23/02/2016, 20/05/2011 en 16/04/2014 aan haar werden betekend. 
Betrokkene diende op 13/09/2010 een asielaanvraag in. Het CGVS verwierp deze aanvraag op 
22/12/2010. 
Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend op 24/01/2011. Dit beroep werd definitief 
verworpen op 09/05/2011. Deze beslissing met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 7 
dagen (bijlage 13qq van 17/05/2011) werd per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan 
betrokkene op 20/05/2011.Betrokkene diende op 19/08/2011 een tweede asielaanvraag in. Het CGVS 
verwierp deze aanvraag op 08/12/2011. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend 
op 05/01/2012. Dit beroep werd definitief verworpen op 20/02/2012 Deze beslissing met een bevel om 
het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 10/04/2014) werd per aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht aan betrokkene op 16/04/2014. 
Betrokkene werd door de stad Gistel op 20/06/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 
het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 
kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden 
van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land 
(Belgisch Staatsblad 16 juni 2011). 
In het kader van art 74/9 §3 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene samen met haar man door een 
terugkeercoach van DVZ uitgenodigd op 19/12/2016 voor een gesprek rond de mogelijkheden tot 
ondersteuning bij vrijwillig vertrek en de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten. 
Betrokkene kreeg hierbij de kans om contact op te nemen met het terugkeerloket van Fedasil tot en met 
9/01/2017. Betrokkene ondernam echter sedertdien geen enkele stap om een terugkeer naar Georgië 
te organiseren. Tijdens het gesprek gaven ze ook duidelijk aan niet in te gaan op de uitnodiging tot 
vrijwillige terugkeer. 
Betrokkene heeft op 16/10/2013 een regularisatieaanvraag ingediend. Haar aanvraag tot verblijf op 
basis van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard op 10/04/2014 en betekend op 30/04/2014. Er werd 
een beroep ingediend tegen deze beslissing. Dit beroep is niet schorsend. Een schending van artikel 3 
van het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
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Betrokkene heeft op 17/06/2011 een medische regularisatie ingediend (9ter van de Vreemdelingenwet) 
samen met haar man. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 02/08/2011. Betrokkene nam 
kennis van deze beslissing op 08/08/2011. Er werd beroep ingediend tegen de onontvankelijke 
beslissing van 02/08/2011. Deze beslissing werd uiteindelijk vernietigd op 17/10/2011. Er kwam een 
nieuwe beslissing op 17/06/2013: ontvankelijk, maar ongegrond met een bijlage 13 (7dagen). Deze 
werd betekend op 23/02/2016. Hiertegen werd een beroep ingediend op 22/03/2016. Dit beroep is niet 
schorsend. Betrokkene heeft op 12/08/2011 een tweede medische regularisatie ingediend (9ter van de 
Vreemdelingenwet) samen met haar man. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 
08/05/2014. Betrokkene nam kennis van deze beslissing op 19/05/2014. Hiertegen werd beroep 
ingediend op 12/06/2014. Dit beroep heeft geen schorsende werking. Uit de vaststellingen van de 
afdeling 9ter van DVZ is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van 
de Vreemdelingenwet, en kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt 
op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast 
geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand 
van betrokkene in die mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt 
op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Tijdens het gesprek met de terugkeercoach 
zegt betrokkene dat niet alleen zij maar ook haar man hepatitis C zou hebben. Zij neemt hier evenwel 
geen medicatie voor en diende tot nu hier geen medische regularisatie voor in. Bovendien beschikt de 
DVZ over specifieke budgetten om ondersteuning te bieden betreffende de medische problemen van 
betrokkene. Een schending van artikel 3 van het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
Wat de minderjarige kinderen die school zouden lopen betreft, kan gesteld worden dat een  
onderbreking van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende partijen niet vrijwillig 
gevolg gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. Daarnaast hebben zij ook 
geen gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de Vreemdelingenwet dat de 
mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen 
van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke omstandigheden zoals het 
bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet absoluut. Nergens blijkt 
ook dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. Het loutere feit dat betrokkene 
of de kinderen banden hebben gecreëerd met België valt niet onder de in artikel 8 van EVRM geboden 
bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling niet beschermd. Bovendien kan 
steeds contact gehouden worden via de moderne communicatiemiddelen.  
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: 
Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Zij respecteert de  
reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij 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 haar onwettige  
verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die op 
23/02/2016, 20/05/2011 en 16/04/2014 aan haar werden betekend. 
Betrokkene diende op 13/09/2010 een asielaanvraag in. Het CGVS verwierp deze aanvraag op 
22/12/2010. 
Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend op 24/01/2011. Dit beroep werd definitief 
verworpen op 09/05/2011. Deze beslissing met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 7  
dagen (bijlage 13qq van 17/05/2011) werd per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan 
betrokkene op 20/05/2011.Betrokkene diende op 19/08/2011 een tweede asielaanvraag in. Het CGVS 
verwierp deze aanvraag op 08/12/2011. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend 
op 05/01/2012. Dit beroep werd definitief verworpen op 20/02/2012 Deze beslissing met een bevel om 
het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 10/04/2014) werd per aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht aan betrokkene op 16/04/2014. (Door het CGVS en de RVV werd na 
diepgaand onderzoek vastgesteld dat verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden opgenomen in de 
artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen vluchtelingenstatus, noch de 
subsidiaire beschermingsstatus kon toegekend worden. Uit deze vaststelling kan redelijkerwijze worden 
afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 
EVRM. Het dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het 
CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd dat betrokkene bij haar 
verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM) 
Betrokkene werd door de stad Gistel op 20/06/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 
het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 
kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden 
van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land 
(Belgisch Staatsblad 16 juni 2011). 
Betrokkene heeft op 16/10/2013 een regularisatieaanvraag ingediend. Zijn aanvraag tot verblijf op basis 
van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard op 10/04/2014 en betekend op 30/04/2014. Er werd een 
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beroep ingediend tegen deze beslissing. Dit beroep is niet schorsend. Een schending van artikel 3 van 
het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
Betrokkene heeft op 17/06/2011 een medische regularisatie ingediend (9ter van de Vreemdelingenwet) 
samen met haar man. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 02/08/2011. Betrokkene nam 
kennis van deze beslissing op 08/08/2011. Er werd beroep ingediend tegen de onontvankelijke 
beslissing van 02/08/2011. Deze beslissing werd uiteindelijk vernietigd op 17/10/2011. Er kwam een 
nieuwe beslissing op 17/06/2013: ontvankelijk, maar ongegrond met een bijlage 13 (7dagen). Deze 
werd betekend op 23/02/2016. Hiertegen werd een beroep ingediend op 22/03/2016. Dit beroep is niet 
schorsend. Betrokkene heeft op 12/08/2011 een tweede medische regularisatie ingediend (9ter van de 
Vreemdelingenwet)samen met haar man. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 08/05/2014. 
Betrokkene nam kennis van deze beslissing op 19/05/2014. Hiertegen werd beroep ingediend op 
12/06/2014. Dit beroep heeft geen schorsende werking. Uit de vaststellingen van de afdeling 9ter van 
DVZ is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van de 
Vreemdelingenwet, en kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op 
een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast geen 
stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand van 
betrokkene in die mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt op 
een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. 
Tijdens het gesprek met de terugkeercoach zegt betrokkene dat niet alleen zij maar ook haar man 
hepatitis C zou hebben. Zij neemt hier evenwel geen medicatie voor en diende tot nu hier geen 
medische regularisatie voor in. Bovendien beschikt de DVZ over specifieke budgetten om 
ondersteuning te bieden betreffende de medische problemen van betrokkene. Een schending van 
artikel 3 van het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
In het kader van art 74/9 §3 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene en haar man door een  
terugkeercoach van DVZ uitgenodigd op 19/12/2016 voor een gesprek rond de mogelijkheden tot 
ondersteuning bij vrijwillig vertrek en de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten. 
Betrokkene kreeg hierbij de kans om contact op te nemen met het terugkeerloket van Fedasil tot en met 
9/01/2017. Betrokkene ondernam echter sedertdien geen enkele stap om een terugkeer naar Georgië 
te organiseren. Tijdens het gesprek gaven ze ook duidelijk aan niet in te gaan op de uitnodiging tot 
vrijwillige terugkeer. 
Aangezien het hele gezin wordt teruggestuurd is er geen sprake van een schending van artikel 8 
EVRM. Betrokkene haar kinderen zijn 15 en 4 jaar oud. Gelet op de jonge leeftijd en de relatief korte 
verblijfsperiode (aankomst België 13/09/2010) kunnen zij zich nog gemakkelijk aanpassen aan een 
andere leefomgeving (EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, § 90) (RVV, nr. 145.827 van 21 mei 2015). 
Bovendien is het niet ondenkbaar dat zij de taal nog machtig zijn. Aangezien de ouders onvoldoende de 
Nederlandse taal beheersen om met de terugkeercoach te kunnen communiceren. Gedurende het 
gesprek met de terugkeercoach maken ze voortdurend gebruik van een tolk om met de terugkeercoach 
te kunnen communiceren. Tijdens het gesprek blijkt dat huisvestiging in het land van herkomst geen 
probleem is. Aangezien betrokkene en zijn vrouw beiden over een woning beschikken in Georgië. 
Wat de minderjarige kinderen die school zouden lopen betreft, kan gesteld worden dat een 
onderbreking van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende partijen niet vrijwillig 
gevolg gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. Daarnaast hebben zij ook 
geen gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de Vreemdelingenwet dat de 
mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen 
van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke omstandigheden zoals het 
bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet absoluut. Nergens blijkt 
ook dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen. 
Het loutere feit dat betrokkene of de kinderen banden hebben gecreëerd met België valt niet onder de 
in artikel 8  van EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling 
niet beschermd.  
Bovendien kan steeds contact gehouden worden via de moderne communicatiemiddelen. 
Betrokkene is nu aangetroffen in onwettig verblijf: het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 
zal geven aan deze nieuwe beslissing. 
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 haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 
uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 
Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Zij respecteert de  
reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij 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 haar onwettige 
verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 
Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die op 
23/02/2016, 20/05/2011 en 16/04/2014 aan haar werden betekend. 
Betrokkene diende op 13/09/2010 een asielaanvraag in. Het CGVS verwierp deze aanvraag op 
22/12/2010. 
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Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend op 24/01/2011. Dit beroep werd definitief 
verworpen op 09/05/2011. Deze beslissing met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 7 
dagen (bijlage 13qq van 17/05/2011) werd per aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan 
betrokkene op 20/05/2011.Betrokkene diende op 19/08/2011 een tweede asielaanvraag in. Het CGVS 
verwierp deze aanvraag op 08/12/2011. Betrokkene heeft vervolgens een beroep bij de RVV ingediend 
op 05/01/2012. Dit beroep werd definitief verworpen op 20/02/2012 Deze beslissing met een bevel om 
het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen (bijlage 13qq van 10/04/2014) werd per aangetekend 
schrijven ter kennis gebracht aan betrokkene op 16/04/2014. (Door het CGVS en de RVV werd na 
diepgaand onderzoek vastgesteld dat verzoeker niet voldeed aan de voorwaarden opgenomen in de 
artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet en hem bijgevolg geen vluchtelingenstatus, noch de 
subsidiaire beschermingsstatus kon toegekend worden. Uit deze vaststelling kan redelijkerwijze worden 
afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het 
EVRM. Het dossier bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het 
CGVS en de RVV de veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd dat betrokkene bij haar 
verwijdering toch een reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM) 
Betrokkene werd door de stad Gistel op 20/06/2013 geïnformeerd over de betekenis van een bevel om 
het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het 
kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden 
van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land 
(Belgisch Staatsblad 16 juni 2011). 
Betrokkene heeft op 16/10/2013 een regularisatieaanvraag ingediend. Zijn aanvraag tot verblijf op basis 
van artikel 9bis werd onontvankelijk verklaard op 10/04/2014 en betekend op 30/04/2014. Er werd een 
beroep ingediend tegen deze beslissing. Dit beroep is niet schorsend. Een schending van artikel 3 van 
het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
Betrokkene heeft op 17/06/2011 een medische regularisatie ingediend (9ter van de Vreemdelingenwet) 
samen met haar man. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 02/08/2011. Betrokkene nam 
kennis van deze beslissing op 08/08/2011. Er werd beroep ingediend tegen de onontvankelijke 
beslissing van 02/08/2011. Deze beslissing werd uiteindelijk vernietigd op 17/10/2011. Er kwam een 
nieuwe beslissing op 17/06/2013: ontvankelijk, maar ongegrond met een bijlage 13 (7dagen). Deze 
werd betekend op 23/02/2016. Hiertegen werd een beroep ingediend op 22/03/2016. Dit beroep is niet 
schorsend. Betrokkene heeft op 12/08/2011 een tweede medische regularisatie ingediend (9ter van de 
Vreemdelingenwet) samen met haar man. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 
08/05/2014. Betrokkene nam kennis van deze beslissing op 19/05/2014. Hiertegen werd beroep 
ingediend op 12/06/2014. Dit beroep heeft geen schorsende werking. Uit de vaststellingen van de 
afdeling 9ter van DVZ is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in artikel 9ter van 
de Vreemdelingenwet, en kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt 
op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat daarnaast 
geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van de DVZ de gezondheidstoestand 
van betrokkene in die mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij haar verwijdering een reëel risico loopt 
op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Tijdens het gesprek met de terugkeercoach 
zegt betrokkene dat niet alleen zij maar ook haar man hepatitis C zou hebben. Zij neemt hier evenwel 
geen medicatie voor en diende tot nu hier geen medische regularisatie voor in. Bovendien beschikt de 
DVZ over specifieke budgetten om ondersteuning te bieden betreffende de medische problemen van 
betrokkene. Een schending van artikel 3 van het EVRM werd niet aannemelijk gemaakt. 
In het kader van art 74/9 §3 en het KB van 17.09.2014 werd betrokkene en haar man door een  
terugkeercoach van DVZ uitgenodigd op 19/12/2016 voor een gesprek rond de mogelijkheden tot 
ondersteuning bij vrijwillig vertrek en de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten. 
Betrokkene kreeg hierbij de kans om contact op te nemen met het terugkeerloket van Fedasil tot en met 
9/01/2017. Betrokkene ondernam echter sedertdien geen enkele stap om een terugkeer naar Georgië 
te organiseren. Tijdens het gesprek gaven ze ook duidelijk aan niet in te gaan op de uitnodiging tot 
vrijwillige terugkeer. 
Aangezien het hele gezin wordt teruggestuurd is er geen sprake van een schending van artikel 8  
EVRM. 
Betrokkene haar kinderen zijn 15 en 4 jaar oud. Gelet op de jonge leeftijd en de relatief korte 
verblijfsperiode (aankomst België 13/09/2010) kunnen zij zich nog gemakkelijk aanpassen aan een 
andere leefomgeving (EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, § 90) (RVV, nr. 145.827 van 21 mei 2015). 
Bovendien is het niet ondenkbaar dat zij de taal nog machtig zijn. Aangezien de ouders onvoldoende de 
Nederlandse taal beheersen om met de terugkeercoach te kunnen communiceren. Gedurende het 
gesprek met de terugkeercoach maken ze voortdurend gebruik van een tolk om met de terugkeercoach 
te kunnen communiceren. Tijdens het gesprek blijkt dat huisvestiging in het land van herkomst geen 
probleem is. Aangezien betrokkene en zijn vrouw beiden over een woning beschikken in Georgië. 
Wat de minderjarige kinderen die school zouden lopen betreft, kan gesteld worden dat een  
onderbreking van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende partijen niet vrijwillig 
gevolg gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. Daarnaast hebben zij ook 
geen gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de Vreemdelingenwet dat de 
mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen 
van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke omstandigheden zoals het 
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bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet absoluut. Nergens blijkt 
ook dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen.  
Het loutere feit dat betrokkene of de kinderen banden hebben gecreëerd met België valt niet onder de 
in artikel 8 van EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling 
niet beschermd. 
Bovendien kan steeds contact gehouden worden via de moderne communicatiemiddelen. 
Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 
genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 
zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 
beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 
Gezien betrokkene niet in bezit is van aan geldig reisdocument op het moment van haar arrestatie, is 
het noodzakelijk haar ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden ten einde een 
doorlaatbewijs te bekomen van haar nationale overheden.” 
 
2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  
 
2. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  
 
2.1. De drie cumulatieve voorwaarden  
 
Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 
indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 
feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  
Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 
schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 
ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 
een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 
Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 
kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.  

 
2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter  
 
2.2.1. De wettelijke bepaling  

 
Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt:  
“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”.  

 
2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling  

 
In casu bevinden verzoekers zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 
van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 
vermoed. Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door 
verweerder.  

 
Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan.  
 
2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen  
 
2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  
 
Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 
schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 
de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.  
Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 
van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 
december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618).  
Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 
van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 
nietigverklaring van de bestreden beslissing.  
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Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 
duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft 
willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 
door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 
tot een beoordeling van de verdedigbare grief.  
Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 
artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 
verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 
ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 
resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 
wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 
M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75).  
De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt 
dat zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd 
door het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd 
Koninkrijk, § 113).  
Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 
prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 
verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 
gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 
het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 
elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 
dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 
over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 
beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 
niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 
groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 
moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 
een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 
De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 
nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 
van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 
beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van 
de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 
tweede lid van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.  

 
2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde  
 
2.3.2.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat zij uiteenzetten als volgt: 
 

“Schending van de materiële motiveringsplicht door schending van de artikelen 9 bis en 9ter en 62 van 

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

verwijdering van het grondgebied 

 

En schending van de formele motiveringsplicht door schending van  

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van 

bestuurshandelingen, in combinatie met een schending van het artikel 7, alinea 1, artikel 74/14, §3 4° 

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en verwijdering van het grondgebied   

 

In combinatie met een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM in combinatie met het artikel 13 EVRM 

en artikel 47 van het Handvest van Fundamentele Rechten van de Europese Unie en het algemeen 

rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur van de zorgvuldigheid en dat oplegt aan het bestuur om een 

beslissing te nemen, met kennis van alle elementen van het dossier 

 

Overwegende dat de bestreden beslissing is gebaseerd op het artikel 7, alinea 1 van de wet van 15 

december 1980 dat bepaalt: “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 afgeven: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten;”; 

 

Dat in casu de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het artikel, 7 alinea 1 van de wet van 

15 december 1980, gezien de eisers beroepen hebben ingediend tot schorsing en nietigverklaring tegen 

de beslissing van ongegrondheid van de aanvraag 9ter van 16.02.2016 en de bijlagen 13 die op 

diezelfde dag werden genomen alsook tegen de beslissing van onontvankelijkheid van de aanvraag in 

toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 10.04.2014 waarin de volgende elementen 

worden aangehaald : 

 

1) Het schoolgaan van de twee minderjarige kinderen van de eisers, die al sinds 2010 naar  school 

gaan in België zodat het in het hoogste belang van de kinderen is vervat in artikel 22 van de Grondwet 

en het IVRK dat zij hun schoolloopbaan in België zouden kunnen verder zetten.  

2) Het zeer lange verblijf in België van de eisers, die al in België verblijven sinds september 2010 

evenals hun voorbeeldige integratie en talenkennis. 

3) De geboorte van hun jongste kind in Oostende in 2013 en het feit dat dit kind hier geboren en 

getogen is ; 

4) Een ingeroepen schending van artikel 3 EVRM in het kader van het beroep bij Uw Raad gericht 

tegen de beslissing van de weigering van de aanvraag 9ter, gelet op de rechtspraak van het EHRM dat 

al meermaals heeft geoordeeld dat een rechtsmiddel in het kader waarvan een grief op basis van artikel 

3 EVRM wordt aangehaald van rechtswege schorsend moet zijn. 

5) De argumentatie aangehaald in het verzoekschrift hangende bij Uw Raad tegen de beslissing van 

ongegrondheid van de aanvraag 9ter die erop wijst dat de medische behandeling en opvolging van 

verzoeker niet mogelijk zal zijn in Georgië met als gevolg een zeker risico op aantasting van zijn fysieke 

integriteit in strijd met artikel 3 EVRM ; 

 

Dat in het kader van het beroep ingediend tegen de beslissing van weigering van de aanvraag op basis 

van het artikel 9ter van de Vreemdelingenwet er wel degelijk een verdedigbare grief wordt aangehaald, 

zoals dit blijkt uit de motivering van dit verzoekschrift (stuk 5); 

 

Dat tevens op datum van vandaag eveneens een verzoekschrift wordt ingediend tot het bekomen van 

voorlopige maatregelen opdat Uw Raad ook uiterst dringende noodzakelijkheid dit verzoekschrift gericht 

tegen de beslissing van ongegrondheid van de aanvraag tot machtiging tot verblijf op basis van het 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet zou onderzoeken; Dat de grief ontwikkelt door de eisers in 

voormeld verzoekschrift bij Uw Raad als volgt wordt geformuleerd: 

 

[…] 

 

Dat in het arrest ABDIDA van het Europees Hof van Justitie (HvJ 18 december 2014, C-562-13, 

bdida/Cpas d’Ottignies – Louvain-La-Neuve ) werd geoordeeld dat in toepassing van het artikel 47 Avan 

het Handvest van de Europese Unie en het artikel 19, lid 2 van datzelfde Handvest een doeltreffende 

voorziening in rechte moet worden gegarandeerd, aan een ieder wie door het Unierecht gewaarborgde 

rechten en vrijheden zijn geschonden en dat niemand mag worden verwijderd naar een staat waar een 

ernstig risico bestaat dat hij aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt 

onderworpen; 

 

Dat ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds in een arrest van 26 april 2007 (EHRM, 

26 april 2007, Gebremedhin/Frankrijk, §67) heeft geoordeeld dat het artikel 47 van het Handvest een 

recht garandeert op een daadwerkelijk rechtsmiddel, wat ook is gebaseerd op artikel 13 EVRM, zodat er 

sprake is van een van rechtswege opschortend effect bij beroepen tegen terugkeerbesluiten wanneer er 

zwaarwegende gronden zijn voor een ernstig risico op behandeling in strijd met het artikel 3 EVRM; 

 

Dat het Europees Hof van Justitie, verwijzend naar voormeld rechtspraak tot het besluit komt dat de 

artikelen 5 en 13 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115, gelezen in het licht van de artikelen 19, lid 2 en 47 

van het Handvest zich verzetten tegen een nationale wetgeving die niet voorziet in een beroep met 

schorsende werking tegen een terugkeerbesluit waarvan de uitvoering voor de betrokken vreemdeling 

die aan een ernstige ziekte lijdt een ernstig risico inhoudt dat zijn gezondheidstoestand op ernstige en 

onomkeerbare wijze verslechterd; 

 

Dat dit de basis is waarop de eisers zich baseren in het kader van hun beroep bij uw Raad gericht tegen 

de beslissing van ongegrondheid van hun aanvraag 9ter, genomen op 16.02.2016, namelijk de artikelen 

3 en 13 van het EVRM en het artikel 9ter Vreemdelingenwet ; 
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Dat anderzijds zij eveneens de schending hebben aangehaald van de artikelen 3 en 8 EVRM in het 

beroep ingediend tegen de beslissing van onontvankelijkheid van de aanvraag in toepassing van het 

artikel 9bis van de Vremdelingenwet (stuk 6, p. 9 ); Dat duidelijk werd verwezen naar de motivering van 

dit beroep gericht tegen de aanvraag tot weigering van de aanvraag 9ter, namelijk de medische 

problemen van verzoeker waardoor de terugkeer naar Georgië niet mogelijk is en het voortgezet verblijf 

in België noodzakelijk is; 

 

Dat in de motivering van de bestreden beslissingen enkel wordt verwezen naar het feit dat de eisers 

zonder geldig visum op het Belgisch grondgebied verblijven en er wordt verwezen naar de verschillende 

verblijfsprocedures die zij hebben ingediend (asielprocedure, bevel om het grondgebied te verlaten en 

beroep bij de RVV dat werd verworpen, aanvraag tot machtiging tot verblijf op basis van het artikel 9ter 

van de wet van 15 december 1980 die tot twee keer toe  onontvankelijk werd verklaard maar dat die 

beslissingen werden vernietigd door Uw Raad en dat er vervolgens een beslissing van ongegrondheid 

van de aanvraag 9ter werd genomen waartegen een beroep tot schorsing en nietigverklaring werd 

ingediend bij de RVV  dat nog hangende is alsook het beroep ingediend tegen de beslissing van 

onontvankelijkheid van de aanvraag 9bis maar waarvan wordt gesteld dat deze procedures niet 

opschortend zijn ); 

 

Dat wat betreffende het schoolgaan van de kinderen er wordt verwezen in de bestreden beslissing naar 

het feit dat hun kinderen in België naar school gaan en dat de onderbreking van het schooljaar zou te 

wijten zijn aan het niet-vrijwillig gevolg geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat eerder 

werd betekend  en dat niet wordt aangetoond dat de scholing niet in Georgië zou kunnen worden 

verkregen ; 

 

Dat dit evenmin als een adequate motivering kan worden beschouwd, omdat er in de bestreden 

beslissingen absoluut geen rekening wordt gehouden met het feit dat het jongste kind van de eisers, 

Toma, zelfs in België geboren is en steeds hier school heeft gelopen in het Nederlands ; 

Dat dit kind de Georgische taal niet machtig is en in Georgië zal worden geconfronteerd met een totaal 

ander onderwijssysteem in een taal die hij niet eens machtig is wat duidelijk in strijd is met het hoogste 

belang van dit kind ; 

 

Dat het artikel 22 van de Grondwet en het IVRK stelt het hoogste belang van het minderjarig kind 

voorop bij het nemen van elke beslissing betreffende minderjarige kinderen wat de bestreden beslissing 

niet in aanmerking nemen en waaromtrent niet gemotiveerd wordt, wat een kennelijk gebrek aan 

formele motivering uitmaakt in strijd met de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van bestuurshandeling, maar eveneens in strijd is met het artikel 62 van de wet van 

15 december 1980, dat een adequate materiele motivering vooropstelt; 

 

Dat de tegenpartij verplicht is om rekening te houden met alle elementen in het dossier vooraleer er een 

terugkeerbesluit wordt genomen en op zorgvuldige wijze te werk te gaan; 

 

Dat niet kan worden ingezien hoe de handelswijze van de tegenpartij kan worden beschouwd als een 

voorzichtige, zorgvuldige handelswijze doordat de eisers en de kinderen zonder enige verwittiging over 

te brengen naar een gesloten terugkeerwoning waardoor een abrupt einde komt aan de schoolloopbaan 

van deze minderjarige kinderen, dit terwijl de eisers steeds gevolg hebben gegeven aan de oproepingen 

van het gemeentebestuur die hen werden bezorgd op initiatief van de Dienst Vreemdelingenzaken, niet 

zijn ondergedoken, op een gekend adres verblijven en de verzoeker nog steeds medische behandeling 

nodig heeft in België die niet kan worden verdergezet in Georgië ;  

 

Dat het daarom buitengewoon disproportioneel moet worden geacht dat deze familie worden opgepakt 

alsook de minderjarige kinderen, waarmee een abrupt einde komt aan hun schoolloopbaan, dit terwijl zij 

reeds zeven jaar schoolgaand zijn en dat er geen rekening wordt gehouden met de onderbreking van 

het aan de gang zijnde schooljaar, wat toch overduidelijk in strijd is met het hoogste belang van de 

minderjarige kinderen en dus in strijd met het artikel 22 van de Grondwet en het artikel 3 van het IVRK; 

 

Dat het feit dat de eisers werden ingelicht in 2013 over de gevolgen van een BGV en in december 2016 

werden uitgenodigd door een terugkeercoach van DVZ voor een gesprek geen afbreuk doet aan hun 

recht om de uitkomst van hun beroepen ingediend bij Uw Raad af te wachten, zeker gelet op de 

aangehaalde medische elementen die op overtuigende wijze aantonen dat de medische behandeling 

niet beschikbaar is in Georgië voor verzoeker ; 
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Dat gelet op deze verdedigbare grief op basis van artikel 3 EVRM en artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet die ook de hypothese van schending van artikel 3 EVRM omvat hoewel het 

toepassingsgebied ruimer is, moet aan verzoekers een daadwerkelijk rechtsmiddel worden 

gegarandeerd, in toepassing van artikel 13 EVRM ; 

 

Dat de elementen van dit administratief dossier absoluut tegenspreken dat de eisers geen enkele 

medewerking zouden vertonen, omdat zij steeds hebben meegewerkt aan de procedure door in te gaan 

op de uitnodigingen van de gemeente, steeds op hetzelfde adres te blijven wonen en proberen een zo 

normaal mogelijk leven te leiden, met inbegrip van het garanderen van degelijk onderwijs aan hun 

kinderen en het voortzetten van de levensnoodzakelijke medische behandeling voor verzoeker ; 

 

Dat gelet op deze elementen de tegenpartij zich schuldig maakt aan een schending van de formele 

motiveringsplicht, wat een schending uitmaakt van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen, in combinatie met de artikelen 3 en 8 van 

het EVRM, in combinatie met het artikel 13 EVRM en artikel 47 van het Handvest van de Fundamentele 

Rechten van de Europese Unie, als ook van het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur en van 

de in bijzonderheid het beginsel van de zorgvuldigheid dat oplegt aan het bestuur om een beslissing te 

nemen met kennis van alle elementen van het dossier; 

 

Dat de bestreden beslissingen eveneens een manifest inadequate motivering vertonen, wat een 

schending uitmaakt van de materiele verplichting tot motivering zoals opgelegd door het artikel 62 van 

de wet van 15 december 1980, combinatie met de artikelen 9ter en 9bis, artikel 7 alinea 1 en het artikel 

74/14, §3 4°van de Vreemdelingenwet; 

 

Dat daarom de bestreden beslissingen moeten worden opgeschort; 

 

Dat daarnaast de eisers verwijzen naar de verzoekschriften die zij eveneens indienen tot het bekomen 

van voorlopige maatregelen opdat de verzoekschriften ingediend tegen de beslissing die de aanvraag 

9ter ongegrond verklaart met de bijlagen 13 en tegen de beslissing die de aanvraag 9bis onontvankelijk 

verklaart eveneens te behandelen in uiterst dringende noodzakelijkheid; 

 

Dat in het geval Uw Raad zou oordelen dat één van boven vernoemde beslissingen betreffende de 

aanvraag 9bis of de aanvraag 9ter alsook de bijlagen 13 van 16.02.2016 zouden moeten worden 

opgeschort in uiterst dringende noodzakelijkheid, het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten 

ook moet worden opgeschort in uiterst dringende noodzakelijkheid, dit omwille van de rechtszekerheid, 

die oplegt dat een bevel om het grondgebied te verlaten in dat geval uit het rechtsverkeer moet worden 

gehaald; 

 

Dat inzonderheid wanneer Uw Raad zou oordelen dat de beslissing van ongegrondheid van de 

aanvraag in toepassing van het artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 en de bijlagen 13 van 

16.02.2016 zouden moeten worden opgeschort, dan is het duidelijk dat de eisers terugvallen op een 

aanvraag in toepassing van het artikel 9ter van de Vreemdelingenwet die eerst ontvankelijk werd 

verklaard en dat zij daarom recht hebben op het terug in het bezit te worden gesteld van attesten van 

immatriculatie zodat zij terug in legaal verblijf zullen zijn, zodat de bestreden bevelen om het 

grondgebied te verlaten in dat geval, in het belang van de rechtszekerheid uit het rechtsverkeer moeten 

worden gehaald;” 

 

2.3.2.2. In de mate verzoekers aanvoeren dat geen rekening werd gehouden met de elementen die 

werden aangehaald in het kader van de aanvraag 9bis van de vreemdelingenwet die zij indienden op 16 

oktober 2013, merkt de Raad op dat op 10 april 2014 door de verwerende partij reeds een beslissing 

werd genomen met betrekking tot deze aanvraag waarbij deze aanvraag onontvankelijk werd verklaard 

bij gebreke aan buitengewone omstandigheden.  

Verzoekers betogen daarnaast dat eveneens een aanvraag op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet werd ingediend die, na herhaalde vernietigingsarresten door de Raad, ongegrond 

werd verklaard door de verwerende partij op 16 februari 2016. Hiertegen is nog beroep hangende.  

 

De Raad merkt op dat verzoekers geen bepaling uit de vreemdelingenwet aanduiden die verbiedt dat na 

een weigeringsbeslissing van een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven. Daarnaast moet er op 

worden gewezen dat verzoekers de gelegenheid hebben gehad om op nuttige wijze  een verzoek bij 
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voorlopige maatregelen in te dienen tegen de weigering van de aanvraag op grond van artikel 9bis. Dit 

schorsingsverzoek werd tezelfdertijd behandeld als de onderhavige zaak en werd, na behandeling van 

de daarin aangevoerde middelen,  verworpen door de Raad bij arrest 182 674 van 22 februari 2017.  

Ook ten aanzien van de weigeringsbeslissingen op grond van artikel 9ter dienden verzoekers op 

ontvankelijke wijze tijd een vordering tot schorsing en een beroep tot nietigverklaring, en dienden zij, bij 

het tussenkomen van het thans bestreden bevel een verzoek tot voorlopige maatregelen bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid in. Aldus werd ook tegen de weigering tot medische regularisatie samen met 

de huidige zaak het schorsingsverzoek behandeld. Het schorsingsverzoek werd, na onderzoek van de 

aangevoerde middelen, verworpen bij arrest 182 673 van 22 februari 2017. 

 

Verzoekers hebben zich dan ook niet verstoken gezien van het uitoefenen van het recht op een 

daadwerkelijk rechtsmiddel nu hun ernstige grieven ten aanzien van deze beslissing werden behandeld 

naar aanleiding van deze arresten. Uit de lezing van het middel blijkt ook duidelijk dat verzoekers het lot 

van de thans bestreden verwijderingsmaatregel minstens gedeeltelijk verbinden aan de uitslag van het 

schorsingsverzoek ten aanzien van de weigeringsbeslissing op grond van artikel 9bis en 9ter van de 

vreemdelingenwet. 

Waar verzoekers verwijzen naar het arrest Abdida van het Hof van Justitie van 18 december 2014, 
merkt de Raad op dat dit arrest betrekking heeft op een terugkeerbesluit, een bevel om het grondgebied 
te verlaten dus. In het bijzonder wordt er gesteld:  
“Uit een en ander volgt dat de artikelen 5 en 13 van richtlijn 2008/115, gelezen in het licht van de 
artikelen 19, lid 2, en 47 van het Handvest, aldus moeten worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen 
een nationale wettelijke regeling die niet voorziet in een beroep met schorsende werking tegen een 
terugkeerbesluit waarvan de uitvoering voor de betrokken derdelander een ernstig risico inhoudt dat zijn 
gezondheidstoestand op ernstige en onomkeerbare wijze verslechtert.”  

 
In zoverre verzoekers betogen dat zij recht dienen te hebben op een beroep met een schorsende 
werking tegen een terugkeerbesluit waarvan de uitvoering een ernstig risico inhoudt dat de 
gezondheidstoestand op ernstige en onomkeerbare wijze verslechtert, wijst de Raad erop dat 
verzoekers met hun huidige vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid toegang 
hebben tot een daadwerkelijk rechtsmiddel, in de zin van artikel 13 EVRM, artikel 47 van het Handvest 
en artikel 13 van de Terugkeerrichtlijn. Aangezien verzoekers voorwerp uitmaken van een 
verwijderingsmaatregel, wordt slechts tot een gedwongen tenuitvoerlegging van deze maatregel 
overgegaan na het verstrijken van de beroepstermijn, voorzien in artikel 39/57, § 1, derde lid, van de 
vreemdelingenwet. Indien een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt 
ingeleid binnen deze termijn, dan is deze vordering bovendien van rechtswege schorsend tot op het 
moment dat de Raad er zich over heeft uitgesproken (artikel 39/83 van de vreemdelingenwet). Verder 
verwijst de Raad naar het gestelde in punt  2.3.1. waaruit volgt dat de Raad gehouden is tot een 
onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van een verdedigbare grief aangaande een 
mogelijke schending van één van de rechten of vrijheden bepaald in het EVRM. De Raad houdt hierbij 
rekening met alle bewijsstukken en gaat derhalve over tot een ex nunc onderzoek waarbij nagegaan of 
de aangevoerde grief inzake EVRM prima facie ernstig voorkomt. Het Grondwettelijk Hof oordeelde 
reeds eerder in het kader van een vordering bij de Raad tot schorsing bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid er een daadwerkelijke rechtsbescherming voorhanden is (GwH 17 september 2015, nr. 
111/2015; GwH 27 januari 2016, nr. 13/2016). 
Verzoekers hebben, nu zij het voorwerp uitmaken van een verwijderingsmaatregel waarvan de  
tenuitvoerlegging imminent is, wel degelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van 
een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid en hebben als dusdanig tot een 
effectief rechtsmiddel. Aldus is voldaan aan wat is gesteld door het Hof van Justitie in de zaak Abdida 
en het Hof van Cassatie. 

 
Verzoekers betwisten verder het motief volgens hetwelke het feit dat de kinderen naar zijn gaan en ze 

het risico lopen op onderbreking lopen van hun schooljaar te wijten zou zijn aan het geen gevolg geven 

van het eerdere bevel om het grondgebied te verlaten.  

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat met het schoollopen van de kinderen rekening 

werd gehouden:  

“Betrokkenes kinderen zijn 15 en 4 jaar oud. Gelet op de jonge leeftijd en de relatief korte 

verblijfsperiode (aankomst België 13/09/2010) kunnen zij zich nog gemakkelijk aanpassen aan een 

andere leefomgeving (EHRM 12 juni 2012, nr. 54131/10, § 90) (RVV, nr. 145.827 van 21 mei 2015). 

Bovendien is het niet ondenkbaar dat zij de taal nog machtig zijn. Aangezien de ouders onvoldoende de 

Nederlandse taal beheersen om met de terugkeercoach te kunnen communiceren. Gedurende het 

gesprek met de terugkeercoach maken ze voortdurend gebruik van een tolk om met de terugkeercoach 

te kunnen communiceren. Tijdens het gesprek blijkt dat huisvestiging in het land van herkomst geen 

probleem is. Aangezien betrokkene en zijn vrouw beiden over een woning beschikken in Georgië. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

Wat de minderjarige kinderen die school zouden lopen betreft, kan gesteld worden dat een onderbreking 

van het huidig schooljaar te wijten is aan het feit dat de verzoekende partijen niet vrijwillig gevolg 

gegeven hebben aan de bevelen om het grondgebied te verlaten. Daarnaast hebben zij ook geen 

gebruik gemaakt van de procedure voorzien in artikel 74/14, 1 van de Vreemdelingenwet dat de 

mogelijkheid biedt om aan de verwerende partij een verlenging van de uitvoeringstermijn te bekomen 

van een bevel om het grondgebied te verlaten omwille van specifieke omstandigheden zoals het 

bestaan van schoolgaande kinderen. Het recht op onderwijs is namelijk niet absoluut. Nergens blijkt ook 

dat in het land van herkomst geen onderwijs kan worden verkregen.” 

 

De Raad merkt op dat verzoekers zich in het middel beperken tot het louter tegenspreken van deze 

motivering, zonder evenwel in concreto argumenten ter weerlegging aan te brengen.  

Daargelaten of verzoekers kunnen worden bijgetreden waar zij stellen dat zij ingevolge de 

vernietigingsarresten van de Raad van 17 oktober 2011 en 15 december 2015 niet langer gevolg diende 

te geven aan de voorgaande bevelen om het grondgebied te verlaten, dient te worden vastgesteld dat 

aan verzoekers nogmaals een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgegeven op 22 februari 

2016. Verzoekers kunnen geacht worden te weten dat zij vanaf die datum het grondgebied dienden te 

verlaten. Het feit dat zij daarna nog een schorsingsverzoek en een annulatieberoep indienden tegen de 

ongegrondheidsbeslissing van hun aanvraag op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, heeft 

geen opschortende werking ten aanzien van dit bevel. Bovendien stond het de verzoekers vrij om, zoals 

in de bestreden bevelen terecht wordt gemotiveerd, op grond van artikel 74/14, §1, van de 

vreemdelingenwet een verlenging van de termijn om het grondgebied te verlaten te vragen, opdat de 

kinderen hun lopende schooljaar zouden kunnen afwerken. Verder wordt in de bestreden beslissing aan 

de hand van concrete elementen gemotiveerd dat het waarschijnlijk is dat de minderjarige kinderen met 

hun ouders Georgisch spreken en wordt gewezen op de faculteit van jonge kinderen om zich aan te 

passen aan een andere (taal)omgeving. Ook wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat 

verzoekers nog over een woning beschikken in Georgië. Geen van deze motieven wordt door de 

verzoekers met concrete elementen weerlegd. De Raad besluit dan ook dat, blijkens de motivering van 

de bestreden bevelen, wel degelijk werd rekening gehouden met het belang van de kinderen 

overeenkomstig artikel 22 van de Grondwet en artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag. 

 

Het middel is niet ernstig. 

 

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 

getroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig februari tweeduizend 

zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN C. VERHAERT 

 


