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 nr. 191 384 van 4 september 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 4 mei 2017 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

van 18 april 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 mei 2017 met refertenummer 

69569. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juli 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. STAES, die 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 

 

De verzoekende partij verklaart de Angolese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 13 juni 1967.  

 

Op 18 april 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de 

bestreden beslissing die op 19 april 2017 aan de verzoekende partij ter kennis wordt gebracht en 

waarvan de motieven als volgt luiden:  
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“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING  

 

Bevel om het grondgebied te verlaten  

Aan de Heer: 

Naam: N.(…) 

voornaam: R.(…) 

geboortedatum: 13.06.1967 

geboorteplaats: K. 

nationaliteit: Angola 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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 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: 

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

Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum.  

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan niet-verzekering, feit waarvoor hij op 07/03/2016 door de 

Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 

maanden. 

Gezien maatschappelijk impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: artikel 74/14 §3, 1°: 

er bestaat een risico op onderduiken  

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België.  

artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan niet-verzekering, feit waarvoor hij op 

07/03/2016 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve 

gevangenisstraf van 6 maanden. 

Gezien maatschappelijk impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum.  

Betrokkene is in het bezit geweest van een verblijfstitel van 06/12/2005 tot en met 05/12/2010. 

Betrokkene werd ambtshalve geschrapt uit het bevolkingsregister op 29.08.2008. Op 06.12.2010 vroeg 

hij heringeschreven te worden op het adres (…). Op 27.12.2010 werd hij door onze diensten uitgenodigd 

verdere bewijzen over te maken van zijn aanwezigheid vanaf 26.02.2008. Betrokkene ging niet in op 

deze uitnodiging. Op 24.05.2012 werd opnieuw een vraag tot herinschrijving op hetzelfde adres 

overgemaakt. Betrokkene kan niet aantonen het land niet langer dan één jaar te hebben verlaten tussen 

26.02.2008 en 06.12.2010 en tussen 06.12.2010 en 24.05.2012.  

Betrokkene verklaart in zijn vragenlijst hoorplicht door hem ingevuld op 28/03/2017 dat hij een 

langdurige relatie heeft met een Belgische vrouw, woonachtig te Antwerpen. Ook verklaart hij twee 

minderjarige kinderen te hebben, allen woonachtig te Borgerhout. Beiden kinderen zijn in het bezit van 

een geldige C-kaart. 

Bovendien het feit dat familieleden van betrokkene in België verblijven, kan niet worden behouden in het 

kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd 

die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM. Uit de 

bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- 

en gezinsleven niet absoluut is.  
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Betrokkene verklaart ook last te hebben van spanningshoofdpijnen. Na verder onderzoek blijkt dat 

betrokkene medisch geschikt is om te reizen naar zijn land van herkomst.  

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:  

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een paspoort voorzien van een geldig visum.  

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

zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt.  

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan niet-verzekering} feit waarvoor hij op 07/03/2016 door de 

Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 

maanden.  

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Er bestaat een risico tot nieuwe schending van de openbare orde.  

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres.  

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 heeft geen officieel verblijfsadres in België.  

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.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen de volgende exceptie op:  

 

“Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verweerder het vereiste belang bij het ingediende 

beroep, nu dit gericht is tegen het betekende bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de Vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang. 

 

In casu werd aan verzoekende partij bevel gegeven om het grondgebied te verlaten in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet. 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de Vreemdelingenwet gewijzigd, waardoor het eerste lid van het artikel 

als volgt luidt: 

“Onverminderd de 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 datum 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 datum te verlaten afgeven.” 

(eigen vetschrift en onderlijning) 

 

Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet over een discretionaire bevoegdheid wanneer 

artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de Vreemdelingenwet dient toegepast te worden. 
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In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

genomen om reden dat de verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de krachtens 

artikel 2 van de Vreemdelingenwet vereiste documenten. 

 

Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de Staatssecretaris niet anders 

dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, na te hebben vastgesteld dat de 

verzoekende partij nog steeds in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de krachtens artikel 2 van de 

Vreemdelingenwet vereiste documenten, een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten aan 

verzoekende partij ter kennis te laten brengen. 

Enkel indien de hogere rechtsnormen zouden worden geschonden doordat aan de betrokken 

vreemdeling een bevel om het grondgebied te verlaten zou worden betekend, en het bevel aldus een 

schending zou impliceren van deze hogere rechtsnormen, kan de gemachtigde van de Staatssecretaris 

op een wettige wijze beslissen dat geen bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven 

aan de betrokken vreemdeling. 

 

In casu werpt de verzoekende partij een schending op van art. 8 van het EVRM en art. 41 van het 

Europees Handvest, doch uit de bespreken van de middelen blijkt dat deze schendingen geenszins 

kunnen worden aangenomen. 

 

Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan de verzoekende partij derhalve geen enkel 

nut opleveren. 

Zie in die zin: 

“In het bestreden arrest is geen sprake van een schending van een rechtsnorm die boven artikel 7, 

eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet staat, zodat wel degelijk een gebonden bevoegdheid bestaat in 

hoofde van de staatssecretaris of diens gemachtigde om, zelfs na een gebeurlijke vernietiging van het 

aanvankelijk bestreden bevel, een nieuwe beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten te 

nemen. Derhalve kon de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op wettige wijze het door artikel 

39/56 van de vreemdelingenwet vereiste belang aanvaarden om tot vernietiging van het aanvankelijk 

bestreden bevel over te gaan. Het tweede middel is in die mate gegrond en deze vaststelling volstaat 

voor de cassatie van het bestreden arrest.” (R.v.St. nr. 233.024 van 25 november 2015) 

 

De verweerder besluit dan ook dat het schorsings- en annulatieberoep onontvankelijk is wegens gebrek 

aan belang.” 

 

2.1.1. Artikel 7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) bepaalt als 

volgt: 

 

“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: 

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

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

4° wanneer hij door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

te kunnen schaden; 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 

7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 

8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder in 

het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 
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9° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de overheden van de overeenkomstsluitende Staten, ter verwijdering van het grondgebied van 

deze Staten, aan de Belgische overheden wordt overgedragen; 

10° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 

overgedragen worden; 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken; 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is. 

 

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen onder Titel IIIquater, kan de minister of zijn 

gemachtigde, in de in artikel 74/14, § 3, bedoelde gevallen de vreemdeling naar de grens terugleiden. 

 

Te dien einde, en tenzij andere afdoende maar minder dwingende maatregelen doeltreffend kunnen 

worden toegepast, kan de vreemdeling vastgehouden worden voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor 

de uitvoering van de maatregel, meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat of 

wanneer de vreemdeling de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of 

belemmert, en zonder dat de duur van de vasthouding twee maanden te boven mag gaan. 

 

De minister of zijn gemachtigde kan, in dezelfde gevallen, de vreemdeling een verblijfplaats aanwijzen 

voor de tijd die nodig is om deze maatregel uit te voeren. 

 

De Minister of zijn gemachtigde kan echter deze opsluiting telkens met een periode van twee maanden 

verlengen wanneer de nodige stappen om de vreemdeling te verwijderen werden genomen binnen 

zeven werkdagen na de opsluiting van de vreemdeling, wanneer zij worden voortgezet met de vereiste 

zorgvuldigheid en wanneer de effectieve verwijdering van deze laatste binnen een redelijke termijn nog 

steeds mogelijk is. 

 

Na een verlenging kan de in het voorgaande lid bedoelde beslissing enkel door de Minister genomen 

worden. 

 

Na 5[vijf] maanden te zijn opgesloten, moet de vreemdeling in vrijheid worden gesteld. 

 

In de gevallen waarin dit noodzakelijk is voor de bescherming van de openbare orde of de nationale 

veiligheid, kan de opsluiting van de vreemdeling, na het verstrijken van de termijn bedoeld in vorig lid, 

telkens verlengd worden met één maand, zonder dat de totale duur van de opsluiting daardoor evenwel 

meer dan acht maanden mag bedragen.” 

 

2.1.2. Daargelaten of de vermelding in artikel 7 “onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag” op zich niet reeds volstaat om een gebonden bevoegdheid te dezen uit te sluiten, 

dient te worden opgemerkt dat van een gebonden bevoegdheid sprake is “wanneer er in hoofde van de 

overheid een juridische verplichting bestaat die voorspruit uit een norm van het objectief recht die de 

overheid geen keuze laat om over die toepassing van die norm in het concrete geval te beslissing” (A. 

MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME, J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief 

recht, Wolters Kluwer, Mechelen, 2014, nr. 1057). Het woord “moet” in voormeld artikel 7 sluit niet uit dat 

het bestuur bij het toepassen van deze bepaling nog een beoordeling maakt. Zo bepaalt artikel 7 zelf 

reeds dat het bevel om het grondgebied te verlaten een bepaalde termijn bevat. 

 

Zolang deze termijn voor vrijwillig vertrek nog loopt, is de betrokken vreemdeling beschermd tegen 

gedwongen verwijdering (artikel 74/14, §2, van de Vreemdelingenwet). Deze termijn bepaalt wanneer 

het bevel uitvoerbaar wordt en maakt er aldus onlosmakelijk deel van uit. Het bestuur kan in toepassing 

van artikel 74/14, §§1 en 3, van de Vreemdelingenwet de duur van deze termijn bepalen. Het gaat 

daarbij alleszins niet om een volledige gebonden bevoegdheid waarbij de overheid helemaal niets meer 

hoeft te appreciëren (zie MAST, o.c., nr. 1060). Daarenboven moet nog gewezen worden op artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering, de 

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

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Ook uit deze 

bepaling blijkt dat de minister of zijn gemachtigde de situatie dient te beoordelen, al betreft het daarbij 

geen “ruime” discretionaire appreciatiebevoegdheid. Geen enkele bepaling uit de Vreemdelingenwet 

laat toe te besluiten dat daarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen de gevallen waarin een 
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bevel “moet” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° en 12°, van de Vreemdelingenwet) en 

de gevallen waarin een bevel “kan” worden afgegeven (art. 7, eerste lid, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, van de 

Vreemdelingenwet). 

 

Daarbij moet er nog op worden gewezen dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) in het kader van de materiële motiveringsplicht steeds kan nagaan of de motieven van het 

bestreden besluit steunen op werkelijke bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid 

werden vastgesteld. De Raad kan daarbij nagaan of de ingeroepen feiten werkelijk bestaan (RvS 13 

september 2010, nr. 207.325). In het geval van de “verplichte” afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten heeft een dergelijk onderzoek betrekking op de vraag of correct werd vastgesteld dat de 

betrokkene geen houder was van de vereiste documenten (1°), of de in artikel 6 bepaalde termijn werd 

overschreden (2°), of de betrokkene Schengen-geseind is (5°), of hij onder toepassing valt van een 

terugwijzings- of uitwijzingsbesluit (11°) of van een inreisverbod (12°). De verzoekende partij heeft er 

alleszins een belang bij de feitelijke en juridische vaststellingen te betwisten die tot de toepassing van 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet hebben geleid. Een dergelijk onderzoek raakt de grond van de zaak. 

 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat voor de totstandkoming van het bestreden bevel steeds een 

concrete beoordeling en appreciatie vereist zijn (cf. RvS (Algemene Vergadering) 2 april 2009, nr. 

192.198, overweging 19), zodat, al is de appreciatie in de gevallen geviseerd bij artikel 7, eerste lid, 1°, 

2°, 5°, 11° en 12° niet zo ruim als in de overige gevallen, het te dezen zeker niet gaat om een zuiver 

gebonden bevoegdheid. 

 

Overigens bevestigde de Raad van State in zijn arresten met nummers 231.443 en nr. 231.444 van 4 

juni 2015 "que la compétence de la partie requérante n'était pas entièrement liée et que l'exception 

d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée, n'était pas fondée." [dat de bevoegdheid van de verzoekende 

partij (in cassatie) niet geheel gebonden was en dat de exceptie van onontvankelijkheid niet gegrond 

was]. 

 

Ook in zijn arrest van 26 juni 2015 met nummer 231.762 oordeelde de Raad van State dat de 

bevoegdheid ex artikel 7, eerste lid, 1°, van de Vreemdelingenwet niet geheel gebonden was, aangezien 

de verwerende partij kan afzien van de afgifte van een bevel wanneer dit de grondrechten van de 

betrokken vreemdeling zou miskennen. Zulks kan niet enkel blijken wanneer een “hogere” norm wordt 

aangevoerd, doch ook uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat nauw verband houdt met hogere 

rechtsnormen en dat de omzetting in het nationale recht vormt van artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG 

van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven. De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten is geen 

antwoord op enige verblijfsaanvraag, zodat het bestuur zich er wel degelijk van kan onthouden een 

bevel af te geven. De verplichting om rekening te houden met de in artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet vermelde belangen houdt in dat zij, bij haar beslissing om een bevel af te geven, 

actueel en ex nunc een afweging moet maken van de belangen van de betrokken vreemdeling. Er kan 

aldus niet worden voorgehouden dat de verwerende partij hoe dan ook in elk geval opnieuw een bevel 

zal afgeven. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

2.2. De bestreden beslissing omvat tevens een maatregel van vrijheidsberoving, zoals bedoeld in artikel 

71, eerste lid, van de Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als volgt:  

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen de artikelen 7, 8bis, § 4, 25, 27, 29, tweede lid, 51/5, § 1, tweede lid, en § 3, vierde lid, 

52/4, vierde lid, 54, 74/6 en 57/32, § 2, tweede lid kan tegen die maatregel beroep instellen door een 

verzoekschrift neer te leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in  

het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen.”  

 

Artikel 72, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van 

de Correctionele Rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in 

overeenstemming is met de wet.  

 

Voor zover de verzoekende partij zich met onderhavige vordering richt tegen de beslissing tot 

vasthouding die vervat zit in de bijlage 13septies, dient te worden opgemerkt dat op grond van 
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bovenvermelde bepalingen enkel een beroep bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van 

verzoekers verblijfplaats openstaat. De Raad dient derhalve vast te stellen dat hij, gelet op de door de 

wetgever voorziene beperking van zijn rechtsmacht - die op algemene wijze is geregeld in artikel 39/1 

van de vreemdelingenwet -, niet bevoegd is om van de vordering kennis te nemen in zoverre tevens de 

maatregel tot vrijheidsberoving wordt aangevochten (RvS 12 januari 2001, nr. 92.181; RvS 4 juni 2002, 

nr. 107.338; RvS 1 december 2006, nr. 165.469; RvS 1 december 2006, nr. 165.470). Het beroep is 

onontvankelijk voor zover het gericht is tegen de maatregel tot vasthouding.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 

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

1991), van de materiële motiveringsplicht, van artikel 6.5 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de 

lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven 

(hierna: de Terugkeerrichtlijn), van artikel 7, eerste lid, 1° en 3°, van de Vreemdelingenwet, van de 

artikelen 74/13 en 74/14, §3, 3°, van de Vreemdelingenwet, van artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (hierna: het Handvest), van het hoorrecht, 

van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM).  

 

3.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar eerste middel als volgt: 

 

“Eerste onderdeel, 

 

In casu is de bestreden beslissing gesteund op artikel 7, eerste lid, 1° en 3° en artikel 74/14 §3, 1° en 3° 

van de vreemdelingenwet. 

 

Volgens artikel 74/14 §3 vreemdelingenwet kan worden afgeweken van de termijn van dertig dagen om 

het grondgebied te verlaten indien er een risico op onderduiken bestaat of er een bedreiging is voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid. 

 

Als argument wordt gebruikt dat er een risico op onderduiken bestaat, aangezien verzoeker geen 

officieel verblijfsadres heeft in België. 

 

Eveneens wordt gesteld dat hij een gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid. De 

bestreden beslissing stelt immers dat betrokkene zich heeft schuldig gemaakt aan niet-verzekering, een 

feit waarvoor hij op 7/03/2016 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot 

een defïnitieve gevangenisstraf van 6 maanden. 

 

De bestreden beslissing motiveert op onvoldoende wijze waarom gedaagde van oordeel is dat er een 

risico op onderduiken zou bestaan. 

 

Verzoeker woont hier immers samen met zijn Belgische partner, waarmee hij ruim twee jaar een koppel 

vormt. Het betreft mevrouw O. M.(…), verblijvende te (…) 

 

Verzoeker heeft geruime tijd een verblijfstitel gehad. Een procédure gezinshereniging behoort ook tot de 

mogelijkheden. 

 

De bestreden beslissing stelt eveneens dat zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of nationale 

veiligheid te schaden. 

 

In casu wordt als enig feitelijk element de veroordeling dd. 7.03.2016 aangehaald. 

 

Het betreft een niet-verzekering van een bromfïets. 

 

Verzoeker heeft thans een verzet procedure lopende inzake het verstekvonnis. Het vonnis op verzet zou 

op 2.06.2017 bekend gemaakt worden. 
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Het is vanzelfsprekend dat het zwaarwichtig karakter betwist kan worden. Het betreft in casu geen feiten 

met een gewelddadig karakter. Verzoeker wenst dan ook te benadrukken dat de feiten geen 

gewelddaden, overvallen, diefstal of druggerelateerde feiten betreffen. 

 

Daarenboven is het de eerste veroordeling van verzoeker. 

 

Er blijkt geenszins een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel 

belang van de samenleving aantast. 

 

Verzoeker stelt dat verwerende partij op basis van de feitelijke gegevens niet kon besluiten dat 

verzoeker een neiging vertoont om dit gedrag in de toekomst verder te zetten. Er is geen enkele 

inschatting van de straf die verzoeker heeft ondergaan. Er is geen enkele inschatting van zijn 

familieleven en zijn vaderschap en dat dit tot gevolg kan hebben dat verzoeker zich in de toekomst zou 

onthouden van strafrechtelijke inbreuken. 

 

De beslissing kon slechts genomen worden nadat verzoeker werd gehoord. Dit is inderdaad voorzien in 

artikel 41 van het Handvest van de rechten EU. 

 

De bijlage 13septies is zonder twijfel een beslissing tot verwijdering inhoudt gelet op art 1,6° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Dat derhalve richtlijn 2008/115 van toepassing is. 

 

Dat van zodra een Europese richtlijn van toepassing, gedaagde rekening dient te houden van de hogere 

normen van toepassing in gemeenschapsrecht. 

 

Dat art. 41 van het Handvest van de Europese Unie (hierna: Handvest) als volgt luidt: (…). 

 

Dat zonder twijfel het hoorrecht werd geïncorporeerd in het Handvest. 

 

Dat dit hoorrecht in tegenstelling tot de klassieke opvatting van hoorrecht van zeer algemene aard is en 

de facto inhoudt dat wanneer een bestuur verplicht is en in ieder geval wanneer men van plan is een 

beslissing te nemen tegen hem de bestuurde moet horen. 

 

In eerste instantie had verzoeker moeten gehoord worden vooraleer de beslissing kon genomen 

worden. 

 

Dit is niet gebeurd en dit betekent een schending van het vermelde hoorrecht. 

 

In tweede instantie diende het advies van de Commissie van advies voor Vreemdelingen ingewonnen te 

worden. Ook dit is niet gebeurd. 

 

Het toen nog geldende artikel 20 alinéa 3 vreemdelingenwet bepaalde dat bij het nemen van een besluit 

tot uitzetting rekening wordt gehouden met de duur van het verblijf in het Rijk, de leeftijd van de 

betrokkene, de gevolgen voor de betrokkene en zijn familieleden evenals het bestaan van banden met 

het land van herkomst of het ontbreken ervan. 

 

De bestreden beslissing houdt met geen enkel van deze elementen rekening. 

 

Het toenmalige artikel 21 §2, 2° van de vreemdelingenwet bepaalde dat de vreemdeling die niet is 

veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar of meer en die het ouderlijk gezag als ouder uitoefent 

niet mag teruggewezen worden behalve in geval van ernstige aanslag op de veiligheid van het land. 

Verzoeker is vader van twee in België verblijvende minderjarige kinderen. Deze kinderen zijn erg aan 

hem gehecht en van hem afhankelijk voor hun gemoedsrust. 

 

Verzoeker stelt dat deze erkenning beantwoordt aan het begrip 'ouderlijk gezag' van vermeld artikel. 

Hij is niet veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar of meer. 

 

De voorwaarde van ernstige aanslag op de veiligheid van het land is niet vervuld; alleszins is ze niet 

opgenomen in de bestreden beslissing. 
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Minstens dient vermeld artikel gelezen te worden in samenhang met het hoorrecht. 

 

Om vermelde redenen dient het bevel vernietigd te worden. 

 

Tweede onderdeel, 

 

Er is ook een schending van het hoorrecht op zich. 

 

De bestreden beslissing past de Terugkeerrichtlijn toe; artikel 7 van de Vreemdelingenwet, die de 

wettelijke grondslag vormt voor de bestreden beslissing, zet inderdaad deze richtlijn om in Belgisch 

recht. 

 

Artikel 41, § 2, van het Handvest alsmede het algemeen beginsel van administratief recht audi alteram 

partem verplichten de administratie om eenieder waartegen een maatregel overwogen wordt, die haar of 

hem nadelig zou kunnen beïnvloeden, op voorhand te horen; en het gelijklopend recht van deze 

persoon om gehoord te worden voordat zulke beslissing wordt genomen. 

 

In deze mate zijn de waarborgen vastgesteld in het Handvest in casu van toepassing. 

 

Hieruit vloeit dus dat het onbetwistbaar is dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat aan 

verzoeker werd betekend, hem nadelig beïnvloedt, daar het minstens een onderbreking betekent van 

zijn gezinsleven met zijn twee kinderen en zijn huidige partner, en dit voor een onbepaalde duur. 

 

Overigens had verzoeker, indien hij opgeroepen en verhoord was geweest door de Dienst 

Vreemdelingenzaken, elementen kunnen doen gelden die van aard waren om op de tussen te komen 

beslissing een invloed te hebben. Hij had gewezen op de legale aanwezigheid van zijn twee 

minderjarige kinderen in België. 

 

Verzoeker is nooit gehoord geweest over deze beslissing. Dit is in strijd met vermeld artikel 41 van het 

Handvest. 

 

Dat het niet honoreren van deze verplichting kan leiden tot de vernietiging van de beslissing voor zover 

de bestuurde elementen had kunnen aanreiken die tot een andere beslissing hadden kunnen leiden. 

 

Indien verzoeker gehoord was had hij in het kader van artikel 8 EVRM kunnen wijzen op zijn 

gezinsleven. 

 

Hij had elementen kunnen aanbrengen met betrekking tot de proportionaliteitsafweging die in het kader 

van artikel 8 EVRM diende te geschieden, zoals de inbedding in de Belgische maatschappij van 

zichzelf, zijn zeer lang verblijf in België, zijn twee kinderen in België en zijn samenwoonst met zijn 

huidige partner. 

 

Wanneer verzoeker dit had kunnen voorbrengen zou dit hebben kunnen leiden tot een andere 

beslissing. 

 

De meest recente rechtspraak van uw Raad, zowel van de Nederlandstalige als van de Franstalige 

kamers, beschouwt tevens dat een beslissing genomen in schending van artikel 41, § 2 van het 

Handvest en van het beginsel audi alteram partem, o.m., niet correct gemotiveerd is, indien het verhoor 

van de verzoeker het bestuur had kunnen leiden tot het nemen van een andere beslissing. 

 

Zo heeft uw Raad, in een recent arrest gelijkaardig aan huidige zaak, wat volgt kunnen beschouwen: 

 

 “(…)”. 

 

Een nog recentere beslissing van een Franstalige kamer luidt in dezelfde zin : 

 

« (…) ». 

 

Uiteindelijk heeft een arrest van september 2014 in een soortgelijke zaak tevens wat volgt gesteld:  

 

“(…)” 
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Uit wat voorafgaat vloeit dus voort dat door verzoeker niet te hebben gehoord voor het nemen van de 

bestreden beslissing, de tegenpartij de wettelijke bepalingen en beginselen geviseerd in het middel 

heeft geschonden, o.m. art. 41, § 2 van het Handvest, het algemeen rechtsbeginsel audi alteram partem 

en de wettelijke bepalingen en beginselen i.v.m. de formele motiveringsplicht. De beslissing dient 

bijgevolg in haar geheel vernietigd en geschorst te worden.  

 

Derde onderdeel, 

 

Artikel 74/13 vreemdelingenwet voorziet dat bij een beslissing tôt verwijdering de gemachtigde rekening 

houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van het derde land.  

 

Dit artikel is niet opgenomen in de bestreden beslissing. 

 

Er is op dit punt ook geen enkel motief in de bestreden beslissing met betrekking tôt het bevel. Vermeld 

artikel is geschonden. 

 

Verzoeker heeft hier twee minderjarige kinderen, die beiden in het bezit zijn van een C-kaart. Hij heeft 

tevens een Belgische partner, waarmee hij al ruim twee jaar samenwoont en een gezin vormt. 

Verzoeker leeft overigens sedert 1994 in ons land.  

 

Het motief moet in het onderdeel bevel aanwezig zijn.” 

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het eerste middel van de verzoekende partij:  

 

“Gelet op de samenhang tussen de 3 onderdelen van het eerste middel, veroorlooft verzoekende partij 

zich om deze onderdelen samen te behandelen. 

 

Ter ondersteuning van de door haar geponeerde schendingen voert verzoekende partij aan dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris op onvoldoende wijze zou motiveren waarom er een risico op 

onderduiken zou bestaan. Verzoekende partij betwist tevens dat zij een werkelijke, actuele en 

voldoende ernstige bedreiging zou vormen voor het fundamenteel belang van de samenleving. Voorts 

houdt zij voor dat zij in kader van de bestreden beslissing niet gehoord zou zijn. Er zou tevens sprake 

zijn van een schending van art. 74/13 Vreemdelingenwet, nu de gemachtigde van de Staatssecretaris 

geen rekening zou hebben gehouden met de minderjarige kinderen en de Belgische partner van 

verzoekende partij. 

 

Verweerder stelt vooreerst vast dat nergens in de toelichting bij het middel nader wordt ingegaan op de, 

blijkens de opgave van beweerdelijk geschonden rechtsregels, door verzoekende partij nochtans 

voorgehouden schending van art. 6.5 van de Terugkeerrichtlijn. 

 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder zich desbetreffend 

niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen 

schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als onontvankelijk 

dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

 

Betreffende de vermeende schending van art. 3 van de Wet van 29.07.1991, laat verweerder voorts 

gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet 

enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden 

beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat in de bestreden 

beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 
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waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477). 

Verder laat de verweerder gelden dat: 

- verzoekende partij tevens de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht, 

- het tegelijk aanvoeren van een schending van de formele én de materiële motiveringsplicht niet 

mogelijk is, nu het eventuele gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk 

maakt uit te maken of de materiële motiveringsplicht geschonden is (R. v. St. nr. 93.123 dd. 

20.12.2001), 

- wanneer verzoekende partij in staat zou zijn een schending van de materiële motiveringsverplichting 

aan te voeren, dit betekent dat van een eventuele schending van de formele motiveringsplicht geen 

gevolgen werden ondervonden. 

 

De verweerder zal dan ook nog slechts repliceren in zoverre verzoekende partij de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

In antwoord op de concrete beschouwingen van verzoekende partij laat verw 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt vooreerst ontegensprekelijk dat de verzoekende partij 

in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de daartoe krachtens artikel 2 van de Vreemdelingenwet 

vereiste documenten. 

 

Verweerder stelt vast dat verzoekende partij dit determinerend motief niet betwist. 

 

Terwijl artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet op ondubbelzinnige wijze voorschrijft dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging in de gegeven omstandigheden niet anders vermag dan een bevel om het 

grondgebied te verlaten te betekenen. 

 

Bovendien blijkt dat de verzoekende partij op 07.03.2016 door de correctionele rechtbank van 

Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden wegens het zich 

schuldig maken aan niet-verzekering, zodat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging allerminst onredelijk eveneens in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet besloot dat een bevel aan de verzoekende partij moest 

worden betekend. 

 

Vervolgens wordt door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging op gedegen wijze overwogen om welke reden geen termijn voor 

vrijwillig vertrek kan worden toegestaan, doch integendeel een terugleiding naar de grens zich opdringt. 

 

Ter zake wijst verweerder op het desbetreffend onderdeel van de bestreden beslissing: “(...).” 

 

Verweerder benadrukt dat verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris in de bestreden beslissing op onvoldoende wijze zou hebben gemotiveerd waarom er 

een risico op onderduiken zou bestaan. 

Uit de bestreden beslissing blijkt immers duidelijk dat de gemachtigde van de Staatssecretaris heeft 

vastgesteld dat verzoekende partij geen officieel verblijfsadres heeft in België. 

 

Aangezien verzoekende partij op 29.08.2008 ambtshalve uit het bevolkingsregister werd geschrapt en 

zij sindsdien niet opnieuw werd heringeschreven - verzoekende partij betwist dit overigens niet - is het 

niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris om te besluiten dat er in hoofde 

van verzoekende partij een risico op onderduiken, in de zin van art. 74/14, §3 van de 

Vreemdelingenwet, bestaat. 

 

Dienaangaande dient tevens te worden opgemerkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

uiteraard niet gehouden is om de motieven van zijn motieven te vermelden: ‘De motiveringsplicht houdt 

niet in dat de beslissende overheid voor elke overweging in haar beslissing het ‘waarom’ ervan dient te 

vermelden’ (R.v.St., nr. 165.918 dd. 13.12.2006). 

 

Verweerder laat voorts gelden dat de afwezigheid van een officiële verblijfsplaats bovendien niet het 

enige motief betreft op grond waarvan de gemachtigde van de Staatssecretaris beslist heeft dat geen 

termijn voor vrijwillig vertrek aan verzoekende partij kon worden toegekend. 
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Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt ook duidelijk dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris terecht toepassing heeft gemaakt van art. 74/14, §3, 3° van de Vreemdelingenwet, nu 

verzoekende partij geacht wordt door haar gedrag de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Uit het administratief dossier blijkt immers dat verzoekende partij zich schuldig heeft gemaakt aan niet-

verzekering, een feit waarvoor hij op 07.03.2016 door de Correctionele Rechtbank van Antwerpen werd 

veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden. 

 

Verzoekende partij betwist deze feiten niet. 

 

Verweerder laat gelden dat verzoekende partij door het minimaliseren van de door haar gepleegde 

feiten, geenszins aantoont dat de gemachtigde van de Staatssecretaris op kennelijk onredelijke wijze 

zou hebben geoordeeld dat zij, gezien de maatschappelijk impact van deze feiten, door haar gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Verzoekende partij kan ook niet dienstig kan verwijzen naar het feit dat zij een verzetsprocedure zou 

hebben lopen t.a.v. het vonnis dd. 07.03.2016. 

 

Het staat de gemachtigde van de Staatssecretaris immers vrij om bij de beoordeling van de vraag of 

verzoekende partij door haar gedrag geacht wordt de openbare orde te schaden rekening te houden 

met alle elementen van het administratief dossier. Hieruit vloeit voort dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris zelfs louter op basis van de gepleegde feiten, en dus los van de vraag of zij hiervoor 

werd veroordeeld, mocht oordelen dat verzoekende partij geacht wordt de openbare orde te schaden. 

 

Zie dienaangaande 

 “(…).” (R.v.V. nr. 114.527 dd. 28.11.2013) 

De kritiek van verzoekende partij kan niet worden aangenomen. 

 

Verder houdt verzoekende partij voor dat zij conform art. 41 van het Europees Handvest diende te 

worden gehoord en dat tevens het advies van de Commissie van advies voor Vreemdelingen diende te 

worden ingewonnen. Zij verwijst tevens naar de opgeheven artikelen 20 en 21 van de 

Vreemdelingenwet. 

 

In antwoord op de kritiek van verzoekende partij laat verweerder vooreerst gelden dat het betoog van 

verzoekende partij grondslag mist waar zij voorhoudt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris ertoe 

gehouden zou zijn geweest om voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing het advies van 

de Commissie in te winnen. 

 

Bovendien is zij ook niet ernstig waar zij voorhoudt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris 

rekening zou moeten hebben gehouden met bepalingen die op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing reeds opgeheven waren. 

 

Verweerder laat voorts gelden dat het Hof van Justitie van de Europese Unie meermaals heeft gesteld 

dat artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie niet is gericht tot de 

lidstaten maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie. De aanvrager van een 

verblijfstitel kan er bijgevolg geen recht aan ontlenen om in elke procedure betreffende zijn aanvraag te 

worden gehoord (HvJ 11 december 2014, Boudjlida, C-249/13; HvJ 5 november 2014, Mukaburega, C-

166/13; HvJ 17 juli 2014, Ys e.a., C-141/12 en C-372/12). 

 

Dit standpunt werd uitdrukkelijk bevestigd door de Raad van State in haar arrest nr. 233.719 dd. 

03.02.2016. 

 

Verweerder benadrukt dat het recht te worden gehoord, dat als onderdeel van de rechten van 

verdediging verankerd is als algemeen beginsel van het Unierecht, niet betekent dat de overheid op 

eigen initiatief een onderhoud moet organiseren of de vreemdeling moet uitnodigen om zijn standpunt 

kenbaar te maken. 

 

Het Hof van Justitie definieert het hoorrecht als volgt: 

“(…)” 
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Noch de Richtlijn 2008/115 van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in 

de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied 

verblijven, noch de nationale bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn hebben de voorwaarden 

bepaald waarin een vreemdeling moet worden gehoord voordat jegens hem een terugkeerbesluit wordt 

genomen. Evenmin zijn de gevolgen van de schending van die rechten door het Unierecht vastgesteld. 

 

In dit geval zijn deze voorwaarden en deze gevolgen een aangelegenheid van het nationale recht, mits 

de in dat verband vastgestelde maatregelen dezelfde draagwijdte hebben als die voor particulieren in 

vergelijkbare nationaalrechtelijke situaties (gelijkwaardigheidsbeginsel) en de uitoefening van de door de 

rechtsorde van de Unie verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk wordt gemaakt 

(effectiviteitsbeginsel). (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 35) 

Het staat de lidstaten vrij om de uitoefening van het recht om te worden gehoord van personen die 

onder het toepassingsgebied vallen van de richtlijn 2008/85/EG op dezelfde wijze te laten plaatsvinden 

als in interne situaties, zolang de wijze van uitoefening ervan geen afbreuk doet aan het nuttig effect van 

die richtlijn. (zie in die zin: HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., C-383/13, punt 36) 

 

Verwerende partij wijst op de doelstelling van de richtlijn 2008/115/EG, die erin bestaat om in het kader 

van een gedegen migratiebeleid een doeltreffend terugkeerbeleid te kunnen voeren, waarbij duidelijke, 

transparante en billijke regels worden vastgesteld (punt 4 van de considerans van de voornoemde 

richtlijn). 

 

De verwijdering van elke illegaal verblijvende onderdaan van een derde land is bovendien een prioriteit 

voor de lidstaten, overeenkomstig het stelsel van richtlijn 2008/115 (HvJ, 6 december 2011, 

Achughbabian, C‑329/11, punt 38; HvJ, 10 september 2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punt 43). 

 

De rechten van verdediging zijn op het administratiefrechtelijke vlak alleen toepasselijk in tuchtzaken, en 

derhalve niet van toepassing zijn op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van 

de wet van 15 december 1980, zodat verzoekster de schending ervan dan ook niet dienstig kan 

inroepen (RvS 16 februari 2006, nr. 155.170). Derhalve is ook de hoorplicht, als bestreden beslissing 

niet van toepassing op beslissingen genomen in het raam van de wet van 15 december 1980 (R.v.St., 

nr. 117.575 van 26 maart 2003). 

 

Bovendien is het kader van het hoorrecht, als beginsel van behoorlijk bestuur, is het enkel vereist dat 

verzoekende partij nuttig voor haar belangen kan opkomen. (RvV 16 november 2010 nr. 51 124) Het 

volstaat dat de betrokkene de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, 

hetgeen ook schriftelijk kan gebeuren (R.v.St, nr. 167.853, 15 februari 2007). (RvV, 29 juli 2008 nr. 

14.567) 

 

Verweerder laat gelden dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij in casu op 

07.04.2017 in de gevangenis van Antwerpen de vragenlijst in kader van het recht om gehoord te worden 

heeft ingevuld. 

 

Verzoekende partij heeft derhalve de mogelijkheid gehad om naar behoren en daadwerkelijk haar 

standpunt kenbaar te maken én heeft hiervan gebruik gemaakt. 

 

Daarenboven kan een eventuele schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het 

recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de 

administratieve procedure genomen besluit leiden, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (cf. HvJ 14 februari 1990, 

Frankrijk/Commissie, C-301/87, punt 31; HvJ, 6 september 2012, Storck/BHIM, C-96/11 P, punt 80). 

 

Uit het bovenstaande volgt dat een schending van het recht om gehoord te worden slechts dan de 

rechtmatigheid van de bestreden beslissing kan beïnvloeden, wanneer verzoekende partij zou aantonen 

dat zij niet de mogelijkheid heeft gehad om de relevante gegevens mee te delen die de inhoud van het 

terugkeerbesluit hadden kunnen beïnvloeden. 

 

Derhalve zal niet elk verzuim om het recht om te worden gehoord te eerbiedigen stelselmatig tot de 

onrechtmatigheid van het genomen terugkeerbesluit leiden. Zelfs indien sprake zou zijn van een 

onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord aantast, dient bijkomend aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval te worden nagegaan of, de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 14 

administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben. (cfr. HvJ, 10 september 

2013, M.G. en N.R., zaak C-383/13, punten 39-40) 

 

Het betoog omtrent de aanwezigheid van haar minderjarige kinderen in België en de samenwoonst met 

haar huidige partner, laat geenszins toe te besluiten dat zij elementen had kunnen aanvoeren die de 

inhoud van de bestreden beslissing had kunnen beïnvloeden. 

 

Verzoekende partij herhaalt immers louter de elementen die zij reeds in de vragenlijst in kader van het 

recht om gehoord te worden had ingevuld én waarmee, zoals blijkt uit de motieven van de bestreden 

beslissing, de gemachtigde van Staatssecretaris rekening heeft gehouden en terecht heeft kunnen 

vaststellen dat een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

diende te worden afgeleverd. 

 

Verzoekende partij toont noch een schending aan van de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur, noch van de rechten van verdediging als algemeen beginsel van het Unierecht. 

 

Volledigheidshalve laat verweerder nog gelden dat ook de verwijzingen van verzoekende partij naar de 

arresten dd. 24.06.2014, 21.08.2014 en 05.2014 van Uw Raad in dit kader niet dienstig zijn, nu 

verzoekende partij in casu werd gehoord en hoe dan ook niet aantoont dat zij elementen had kunnen 

aanvoeren die de bestreden beslissing zouden hebben beïnvloed. 

 

In zoverre verzoekende partij nog een schending van art. 74/13 van de Vreemdelingenwet aanvoert, 

daar dit artikel niet zou zijn opgenomen in de bestreden beslissing, laat verweerder vooreerst gelden dat 

voornoemd wetsartikel geen motiveringsplicht bevat. 

 

Het volstaat dat uit de gegevens van de zaak, weze het uit de stukken van het administratief dossier of 

uit de bestreden beslissing zelf, kan worden vastgesteld dat de gemachtigde van de Staatssecretaris bij 

het nemen van de verwijderingsbeslissing is overgegaan tot het individueel onderzoek dat in wezen uit 

voornoemd artikel 74/13 Vreemdelingenwet voortvloeit. 

 

Artikel 74/13 voorziet dat rekening dient te worden gehouden met het hoger belang van het kind, het 

gezins- of familieleven of de gezondheidstoestand van de betrokkene en biedt aldus een bescherming 

aan personen waartegen de verweerder een verwijderingsmaatregel overweegt en die een kind of een 

gezins- of familieleven hebben in België of die met grote gezondheidsproblemen te kampen hebben. Het 

komt in de eerste plaats toe aan diegene die zich wil beroepen op de bescherming voorzien in artikel 

74/13 van de Vreemdelingenwet, om aan de hand van concrete gegevens aan te tonen dat hij zich 

daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde situaties. 

 

In casu beroept verzoekende partij zich in haar verzoekschrift op de aanwezigheid van zijn kinderen in 

België en tevens op het feit dat hij met zijn Belgische partner een gezin zou vormen. 

 

Verweerder laat gelden dat uit de motieven van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris met deze elementen rekening heeft gehouden, doch heeft 

vastgesteld dat het feit dat zij in België verblijven, niet kan worden behouden in kader van art. 8 van het 

EVRM. 

 

Verzoekende partij kan niet anders dienstig voorhouden. 

 

In zoverre verzoekende partij aanvoert dat zij sedert 1994 in België zou verblijven, laat verweerder 

gelden dat dit element niet onder de in art. 74/13 van de Vreemdelingenwet voorziene elementen valt, 

zodat de gemachtigde van de Staatssecretaris er niet toe gehouden was om hier bij het nemen van de 

bestreden beslissing rekening te houden. 

 

Het is dan ook louter volledigheidshalve dat verweerder benadrukt dat de bewering van verzoekende 

partij bovendien niet met de werkelijkheid strookt. Uit zowel de stukken van het administratief dossier als 

de motieven van bestreden beslissing blijkt immers dat verzoekende partij op 29.08.2008 uit het 

bevolkingsregister werd geschrapt en bovendien niet kan aantonen dat zij het Rijk niet langer dan één 

jaar heeft verlaten tussen 26.02.2008 en 06.12.2010 en tussen 06.12.2010 en 24.05.2012. Zij kan dus 

niet dienstig voorhouden dat zij sedert 1994 in het Rijk zou verblijven. 

 

Verzoekende partij maakt een schending van art. 74/13 van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk. 
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Verzoekende partij kan ook niet dienstig voorhouden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris de in 

kader van art. 8 van het EVRM vereiste afweging niet zou hebben gemaakt. 

 

Hieromtrent heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris immers expliciet geoordeeld als volgt: 

“(…).” 

 

Verweerder wijst erop dat artikel 8 van het EVRM het volgende bepaalt: 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Het recht op een gezins- en privéleven, dat geput kan worden uit artikel 8 van het EVRM sluit niet uit dat 

de overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, zich in het gezins- en privéleven mengt 

op voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is bij de wet, dat de inmenging 

noodzakelijk is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel wordt nagestreefd. 

 

Inzake het legaliteitscriterium kan geen discussie bestaan: artikel 7, 3° van de Vreemdelingenwet vormt 

de rechtsgrond om een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering (bijlage 13septies) te betekenen aan de vreemdeling een gevaar betekent voor de 

openbare orde. 

 

Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze inmenging in casu 

minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: de handhaving 

van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter vrijwaring van ‘s lands 

openbare orde. 

 

Terwijl in casu door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging tevens terecht werd overwogen dat de verzoekende partij door haar 

gedrag geacht moet worden de openbare orde te schaden. 

 

Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat het volgens een vaststaand principe 

van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door, 

meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet- onderdanen te regelen. 

 

Er kan gesteld worden dat een maatregel noodzakelijk is indien deze pertinent en indien deze 

proportioneel is. De bestreden beslissing is aldus enkel dan onrechtmatig wanneer zij het resultaat is 

van een kennelijk onredelijk handelen, en wanneer het voordeel dat de overheid uit de bestreden 

beslissing put, buiten elke redelijke verhouding staat tot het nadeel dat verzoeker erdoor ondergaat. 

 

Verweerder laat gelden dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging allerminst kennelijk onredelijk gewezen werd op het feit dat het 

recht op eerbiediging van het gezinsleven in casu niet kan primeren op de bescherming van de 

openbare orde. 

 

Verzoekende partij maakt een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. 

 

Verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem ter 

zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) aan de verzoekende partij diende te worden 

betekend. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels, het zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 
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3.1.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen 

op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die 

in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 

2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). De 

materiële motiveringsplicht vereist dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven moeten bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijk bestaande en 

concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld (RvS 29 maart 

2012, nr. 218.725). Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid 

van de Raad om zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

De verzoekende partij voert tevens de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande 

echter dat de aanvrager van een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen 

dat hij voldoet aan de voorwaarden om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 

222.809).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel dient in casu samen met de materiële motiveringsplicht onderzocht te 

worden.  

 

Het niet verlenen van een termijn van vrijwillig vertrek is gebaseerd op artikel 74/14, § 3, van de 

Vreemdelingenwet. De verwerende partij motiveert de afwezigheid van een termijn voor een vrijwillig 

vertrek op twee onderscheiden motieven. Enerzijds op grond van artikel 74/14, §3, 1°, van de 

Vreemdelingenwet, daar er een risico op onderduiken bestaat omdat de verzoekende partij geen 

officiële verblijfplaats heeft in België. Anderzijds stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij een 

gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid vormt, daar de verzoekende partij zich schuldig 

gemaakt heeft aan niet-verzekering waarvoor zij op 7 maart 2016 door de Correctionele Rechtbank van 

Antwerpen veroordeeld werd. Artikel 74/14, §3, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien : 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

2°(…)  

3° de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid, of; 

(…)”; 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten werd de verzoekende partij opgelegd in toepassing van artikel 

7 van de Vreemdelingenwet. Artikel 7 van de Vreemdelingenwet is een gedeeltelijke omzetting van 

artikel 6 van de Terugkeerrichtlijn (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.; Parl.St. Kamer, 2011-

2012, nr. 53K1825/001, 23). Door het geven van het bestreden bevel, zijnde een terugkeerbesluit, wordt 

derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. Daarenboven is artikel 74/14, § 3, 3°, van de 

Vreemdelingenwet, waarvan de verwerende partij toepassing maakt om een bevel om het grondgebied 

te verlaten zonder een termijn voor vrijwillig vertrek af te geven, de omzetting van artikel 7.4 van de 

Terugkeerrichtlijn.  

Artikel 7 van die richtlijn is als volgt geformuleerd: 

 

“1. In een terugkeerbesluit wordt een passende termijn voor vrijwillig vertrek van zeven tot dertig dagen 

vastgesteld, onverminderd de in de leden 2 en 4 bedoelde uitzonderingen. De lidstaten kunnen in hun 

nationale wetgeving bepalen dat deze termijn alleen op aanvraag van de betrokken onderdaan van een 

derde land wordt toegekend. In dit geval stellen de lidstaten de betrokken onderdanen van derde landen 

in kennis van de mogelijkheid tot indiening van een dergelijk verzoek. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 17 

De in de eerste alinea bepaalde termijn laat onverlet dat de betrokken onderdanen van derde landen het 

land eerder kunnen verlaten. 

 

2. Zo nodig verlengen de lidstaten de termijn voor het vrijwillig vertrek met een passende periode, 

rekening houdend met de specifieke omstandigheden van het individuele geval, zoals de verblijfsduur, 

het feit dat er schoolgaande kinderen zijn, en het bestaan van andere gezinsbanden en sociale banden. 

 

3. Voor de duur van de termijn voor vrijwillig vertrek kunnen bepaalde verplichtingen worden opgelegd 

om het risico op onderduiken te beperken, zoals de verplichting om zich regelmatig te melden bij de 

autoriteiten, een voldoende financiële zekerheid te stellen, documenten voor te leggen of op een 

bepaalde plaats te verblijven. 

 

4. Indien er een risico op onderduiken bestaat, of een aanvraag voor een verblijfsvergunning als 

kennelijk ongegrond dan wel frauduleus afgewezen is, dan wel indien de betrokkene een gevaar vormt 

voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid, kunnen de lidstaten afzien van 

het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek, of een termijn toekennen die korter is dan zeven 

dagen.” 

 

Het Hof van Justitie (hierna: het Hof) beklemtoont in haar rechtspraak dat de algemene regel is dat een 

derdelander een passende termijn krijgt om vrijwillig gevolg te geven aan de uit het terugkeerbesluit 

voortvloeiende verplichting tot terugkeer (HvJ 11 juni 2015, Zh en O ,C-554/13, pt 44). Het Hof vervolgt 

dat artikel 7, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn bepaalt dat slechts in bijzondere omstandigheden, zoals 

wanneer er sprake is van een gevaar voor de openbare orde of risico op onderduiken, de lidstaten een 

termijn voor vrijwillig vertrek kunnen vaststellen die korter is dan zeven dagen, en zelfs ervan kunnen 

afzien een dergelijke termijn toe te kennen (zie in die zin arrest El Dridi, C 61/11 PPU, EU:C:2011:268, 

punt 37).  

 

Vooreerst stelt de verzoekende partij dat er onvoldoende wordt gemotiveerd waarom er een risico op 

onderduiken bestaat. Zij betoogt immers dat zij reeds twee jaar een koppel vormt met mevrouw O.M. die 

de Belgische nationaliteit bezit en dat zij samen verblijven te V(…)straat in Antwerpen. De verzoekende 

partij betwist eveneens dat zij door haar gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale 

veiligheid te schaden. Zij betwist dat het in casu gaat om feiten met een zwaarwichtig karakter. Zij 

betwist niet dat zij werd veroordeeld, maar verduidelijkt dat het gaat om het niet verzekeren van een 

bromfiets. De verzoekende partij stelt daarom dat er geenszins sprake is van een werkelijke, actuele en 

voldoende ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.  

 

Artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat: 

 

“§ 1 

De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

(…) 

§ 2 

Zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt, is de onderdaan van een derde land beschermd tegen 

gedwongen verwijdering. 

Om het risico op onderduiken tijdens deze termijn te vermijden, kan de onderdaan van een derde land 

worden verplicht tot het vervullen van preventieve maatregelen. 

De Koning bepaalt deze maatregelen, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

§ 3 

Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien: 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

2° de onderdaan van een derde land de opgelegde preventieve maatregel niet heeft gerespecteerd, of; 

3° de onderdaan van een derde land een bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

of; 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven, of; 

5° het verblijf op het grondgebied werd beëindigd in toepassing van artikel 11, § 2, 4°, artikel 13, § 2bis, 

§ 3, 3°, § 4, 5°, § 5, of artikel 18, § 2, of; 

6° de onderdaan van een derde land meer dan twee asielaanvragen heeft ingediend, behalve indien er 

nieuwe elementen zijn in zijn aanvraag. 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 
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In casu heeft de gemachtigde van de staatssecretaris geen termijn voor het vrijwillig vertrek toegelaten 

omwille van een risico op onderduiken en omdat de verzoekende partij een gevaar vormt voor de 

openbare orde of de nationale veiligheid (artikel 74/14, §3, 1° en 3°, van de Vreemdelingenwet).  

 

Artikel 1, 11°, van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

“’risico op onderduiken’ : het feit dat een onderdaan van een derde land die het voorwerp uitmaakt van 

een procedure tot verwijdering, een actueel en reëel risico vormt om zich te onttrekken aan de 

autoriteiten. Daartoe baseert de minister of zijn gemachtigde zich op objectieve en ernstige elementen;” 

 

In de voorbereidende werken aangaande de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de 

Vreemdelingenwet kan gelezen worden: “Gevolg gevend aan het advies van de afdeling wetgeving van 

de Raad van State werd de definitie van het risico op onderduiken aangepast. Het risico op onderduiken 

is het feit dat een onderdaan van een derde land die voorwerp uitmaakt van een procedure tot 

verwijdering, een actueel en reëel risico vormt om zich te onttrekken aan de autoriteiten. Daartoe 

baseert de minister of zijn gemachtigde zich op objectieve en ernstige elementen. Aangezien niet alle 

gevallen die kunnen voorkomen kunnen worden opgenoemd, volgt hierna bij wijze van voorbeeld enkele 

gevallen.” Er worden enkele gevallen opgesomd waarna nog gesteld wordt, “De aandacht dient te 

worden gevestigd op het feit dat het risico op onderduiken werd gedefinieerd op basis van principe nr. 6 

“Voorwaarden waaronder opsluiting kan worden bevolen” uit de “Twintig richtsnoeren inzake 

gedwongen terugkeer” aangenomen door het Comité van ministers van de Raad van Europa op 4 mei 

2005.” (DOC 53 1825/001, p.16-17, Kamer, 2011-2012))”. 

 

Artikel 1, 11°, van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 3 van de Terugkeerrichtlijn dat 

luidt als volgt: 

 

“[…] 7) risico op onderduiken: het in een bepaald geval bestaan van redenen, gebaseerd op objectieve, 

in wetgeving vastgelegde criteria, om aan te nemen dat een onderdaan van een derde land jegens wie 

een terugkeerprocedure loopt, zich zal onttrekken aan het toezicht:” 

 

In het arrest Sagor van het Hof (HvJ 6 december 2012, Sagor, C-430/11, § 41) werd reeds gesteld dat 

elke beoordeling aangaande het gevaar dat een betrokkene onderduikt om zich aan de 

terugkeerprocedure te onttrekken, moet gebaseerd zijn op een individueel onderzoek van de situatie 

van de betrokkene. Dit standpunt werd onderschreven in de arresten Mahdi en Z. Zh. en O. van het Hof 

(respectievelijk HvJ 5 juni 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, § 70 en HvJ 11 juni 2015, C-554/13, Z. Zh. en 

O. /Staatssecretaris voor veiligheid en justitie, § 56) en staat tevens in het terugkeerhandboek: 

“Overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen van het EU-recht, en met name het 

evenredigheidsbeginsel, moeten beslissingen die op grond van de terugkeerrichtlijn worden genomen, 

per geval worden vastgesteld. De voornoemde criteria moeten worden meegewogen in de algemene 

beoordeling van individuele situaties, maar kunnen niet als enige als grondslag dienen voor een 

automatische vaststelling van het risico op onderduiken”. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat er een risico op onderduiken bestaat doordat de 

verzoekende partij geen officiële verblijfplaats heeft. De verzoekende partij betoogt echter dat zij 

samenwoont met haar partner.  

 

Uit onderzoek van het administratief dossier blijkt dat in een fax van de gevangenis van Antwerpen van 

21 maart 2017 inzake de “aanvraag van de vrijstellingsmodaliteiten voor een gedetineerde van vreemde 

nationaliteit” hetzelfde adres wordt vermeld dat door de verzoekende partij in haar verzoekschrift wordt 

genoemd, namelijk V.[…]straat te Antwerpen. In een rapport ‘DID’ van 12 april 2017 wordt bij ‘adressen’ 

het volgende geschreven: “details: V.[…] straat, […]  Antwerpen. Betrokkene verblijft daar”. Er wordt ook 

een samenvatting gegeven van een interview dat plaats had op 7 april 2017 in de gevangenis van 

Antwerpen. In dit onderdeel wordt het volgende opgeschreven: “In België heeft betrokkene een 

(duurzame) relatie met M. S. O. A. […]. Zij is geboren op 01/08/1994 te G.(…) (Ecuador). Zij heeft de 

Belgische nationaliteit. Zij is terug te vinden onder DVZ-nummer […]. Zij heeft een dochtertje van 3 jaar: 

K. V. R.[…]. Betrokkene beschouwt haar als zijn eigen kind. Betrokkene heeft al meer dan 2 jaar een 

relatie met haar. Zij wonen momenteel feitelijk samen op volgend adres: V. […] straat […]  Antwerpen”. 

In de bestreden beslissing zelf kan worden gelezen dat vermelde relatie van de verzoekende partij met 

mevrouw O.M. niet wordt betwist door de verwerende partij: “Betrokkene verklaart in zijn vragenlijst 
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hoorplicht door hem ingevuld op 28/03/2017 dat hij een langdurige relatie heeft met een Belgische 

vrouw, woonachtig te Antwerpen”.  

 

De Raad stelt vast dat in casu de verzoekende partij, voor het nemen van de bestreden beslissing, zeer 

duidelijk een adres heeft kenbaar gemaakt waarop zij kon worden aangetroffen. Er is geen sprake is van 

objectieve en ernstige elementen om aan te nemen dat zij een actueel en reëel risico vormt om zich te 

onttrekken aan de autoriteiten. Anders dan wat de verwerende partij voorhoudt kan het feit dat in casu 

de verzoekende partij niet officieel ingeschreven is, niet verdoezelen dat de verwerende partij in kennis 

was van een feitelijke verblijfsadres. Van enig individueel en zorgvuldig onderzoek dienaangaande is 

geen sprake. Het feit dat de verzoekende partij in 2008 uit het bevolkingsregister werd geschrapt en in 

2010 en 2012 een aanvraag tot herinschrijving op een ander adres heeft ingediend, doet geen afbreuk 

aan de vaststelling dat de gemachtigde van de staatssecretaris op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing kennis had van een feitelijke verblijfplaats.  

 

Wat betreft het gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid, wijst de Raad op het volgende.  

Er dient te worden opgemerkt dat het begrip “gevaar voor de openbare orde” noch bij de definities in 

artikel 3 van de Terugkeerrichtlijn, noch elders in de Terugkeerrichtlijn is gedefinieerd. Evenmin is het 

begrip gedefinieerd in de Vreemdelingenwet. Het Hof heeft in de zaak Z. Zh. en I.O. t. Staatssecretaris 

voor Veiligheid en Justitie (C-554/13) van 11 juni 2015 richtlijnen vastgesteld voor de interpretatie van 

het begrip “gevaar voor de openbare orde” in het kader van artikel 7, lid 4, van de Terugkeerrichtlijn. 

Deze bepaling werd omgezet in nationaal recht in artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, waarop de 

huidige bestreden beslissing gestoeld is. De richtlijnen van het Hof hebben dus rechtstreeks betrekking 

op het afzien van een toekenning van een termijn voor vrijwillig vertrek, Bovendien blijkt uit verschillende 

arresten van het Hof van Justitie dat het Hof de begrippen “openbare orde” en “openbare veiligheid” op 

dezelfde manier tracht uit te leggen (zie oa. HvJ 10 februari 2000, C-340/97, Nazli; HvJ 11 juni 2015, C-

554/13, Zh. en O en HvJ 15 februari 2016, C-601/15 J.N. (grote kamer)).  

 

In arrest C-554/13 wordt voor recht verklaard dat in geval van een illegaal op het grondgebied van een 

lidstaat verblijvende derdelander, die wordt verdacht van het plegen van een naar nationaal recht als 

misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld, andere gegevens, zoals de aard 

en de ernst van dat feit, of het tijdsverloop sinds dat feit werd gepleegd van belang kunnen zijn bij de 

beoordeling of die derdelander een gevaar vormt voor de openbare orde. In de punten 50 en 57 van het 

arrest stelt het Hof dat geval per geval dient te worden beoordeeld of de persoonlijke gedragingen van 

de betrokken derdelander een daadwerkelijk en actueel gevaar vormen voor de openbare orde van de 

betrokken lidstaat en dat indien niet naar behoren rekening wordt gehouden met deze persoonlijke 

gedragingen en het gevaar dat van die gedragingen uitgaat voor de openbare orde, de lidstaat voorbij 

gaat aan de vereisten die voortvloeien uit het individueel onderzoek van het betrokken geval en uit het 

evenredigheidsbeginsel. “Daaruit volgt dat het enkele feit dat een derdelander wordt verdacht van het 

plegen van een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor is veroordeeld, er op  

zich geen rechtvaardiging voor kan vormen dat deze derdelander wordt beschouwd als een gevaar voor 

de openbare orde. (…) Evenwel moet worden gepreciseerd dat een lidstaat kan constateren dat er 

sprake is van een gevaar voor de openbare orde in het geval van een strafrechtelijke veroordeling, ook 

al is deze niet onherroepelijk, wanneer die veroordeling, samen met alle andere omstandigheden van de 

situatie van de betrokkene, een dergelijke constatering rechtvaardigt.” Het Hof bepaalt uitdrukkelijk in 

punt 60 van voormeld arrest dat het begrip “gevaar voor de openbare orde” hoe dan ook veronderstelt 

dat er, naast de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, sprake 

is van een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving 

aantast (zie naar analogie arrest Gaydarov, C 430/10, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In 

dit verband beklemtoont het Hof dat in het kader van een beoordeling van het begrip “gevaar voor de 

openbare orde” alle feitelijke en juridische gegevens betreffende de situatie van de betrokken 

derdelander waardoor kan worden verduidelijkt of diens persoonlijke gedragingen een dergelijke 

bedreiging vormen, relevant zijn. In het geval van een derdelander die wordt verdacht van het plegen 

van een naar nationaal recht als misdrijf strafbaar gesteld feit of daarvoor strafrechtelijk is veroordeeld, 

behoren bijgevolg de aard en de ernst van dat feit en het tijdsverloop sinds het plegen ervan, tot de 

gegevens die in dat verband relevant zijn (HvJ 11 juni 2015, nr. C-554/13, pt 60-61). 

 

Uit de bestreden beslissing moet dus blijken waarom de gemachtigde van de staatssecretaris meent dat 

de verzoekende partij een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid. In casu wordt in de bestreden beslissing het volgende gemotiveerd: “de onderdaan 

van een derde land is een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid Betrokkene heeft 

zich schuldig gemaakt aan niet-verzekering, feit waarvoor hij op 07/03/2016 door de Correctionele 



  

 

 

RvV  X - Pagina 20 

Rechtbank van Antwerpen werd veroordeeld tot een definitieve gevangenisstraf van 6 maanden. Gezien 

maatschappelijk impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden.” 

De verzoekende partij betoogt terecht dat in de bestreden beslissing onvoldoende wordt aangetoond dat 

zij een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid. In de bestreden beslissing wordt louter verwezen naar de strafrechtelijke veroordeling en stelt 

de gemachtigde van de staatssecretaris dat deze feiten een maatschappelijke impact hebben. Uit het 

administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij veroordeeld werd voor 

het niet verzekeren van een motorvoertuig. In dit verband wijst de Raad erop dat een strafrechtelijke 

veroordeling kan meegenomen worden in het individueel onderzoek waarom iemand een ernstige 

bedreiging vormt voor de openbare orde, maar er mag niet automatisch een negatief besluit worden 

genomen louter omdat hij voor het plegen van een strafbaar feit is veroordeeld. Het bestaan van een 

strafrechtelijke veroordeling doet ter zake voor zover uit de omstandigheden die tot deze veroordeling 

hebben geleid, blijkt van het bestaan van een persoonlijk gedrag dat een actuele bedreiging van de 

openbare orde vormt (zie ook HvJ 27 oktober 1977, C-30/77, Bouchereau). Het Hof stelt echter ook dat 

er sprake moet zijn van een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van 

de samenleving aantast (zie naar analogie arrest Gaydarov, C 430/10, punt 33 en aldaar aangehaalde 

rechtspraak). In de bestreden beslissing wordt enkel de strafrechtelijke veroordeling vermeld en gesteld 

dat deze feiten een maatschappelijke impact hebben. Dit voldoet niet om aan te tonen dat de 

verzoekende partij een werkelijke, actuele en ernstige bedreiging vormt die een fundamenteel belang 

van de samenleving aantast. Nochtans komt het aan de verwerende partij toe, die toepassing wenst te 

maken van artikel 74/14, § 3, 3°, van de Vreemdelingenwet, om duidelijk aan te geven, na een 

individueel onderzoek, waarom de persoonlijke gedragingen van de betrokken derdelander een 

daadwerkelijk en actueel gevaar voor de openbare orde vormen. Een appreciatiebevoegdheid moet 

steeds worden uitgeoefend op grond van toereikende beweegredenen, wat in de eerste plaats 

veronderstelt dat er beweegredenen bestaan en dat dit bestaan bewezen kan worden. Bijgevolg 

behoorde het de verwerende partij om in het administratief dossier met de meeste precisie en 

volledigheid, duidelijkheid te verschaffen over de redenen waarop zij zich baseert om in de bestreden 

beslissing te besluiten dat de persoonlijke gedragingen van de betrokken derdelander een daadwerkelijk 

en actueel gevaar voor de openbare orde vormen (cf. RvS 30 juni 2011, nr. 214.282).  

 

Gelet op het voorgaande concludeert de Raad dat de gemachtigde van de staatssecretaris onvoldoende 

uiteen heeft gezet waarom de verzoekende partij een actueel en daadwerkelijk ernstig risico vormt op 

de openbare orde. Noch wordt in de bestreden bevel om het grondgebied te verlaten zonder termijn 

duidelijk gemaakt waarom een eenmalige strafrechtelijke veroordeling voor het niet verzekeren van een 

motorvoertuig ervoor zorgt dat de verzoekende partij een actuele, werkelijke en ernstige bedreiging 

vormt, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast.  

 

De verwerende partij heeft onvoldoende aangetoond dat er in casu sprake is van een risico op 

onderduiken en een gevaar voor de openbare orde. Bijgevolg dient een schending van de materiële 

motiveringsplicht juncto artikel 74/14, §3, van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel 

te worden vastgesteld. Tot slot wijst de Raad erop dat een bevel om het grondgebied te verlaten immers 

conform artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet een indicatie dient te bevatten over de 

uitvoeringstermijn, namelijk van 0 tot 30 dagen en het komt de Raad niet toe dit te gaan bepalen in de 

plaats van de verwerende partij, wanneer de uitvoeringstermijn van 0 dagen vernietigd wordt. Daar komt 

nog bij dat de verzoekende partij wordt vastgehouden met het oog op verwijdering, beslissingen die niet 

kunnen worden losgekoppeld van de uitvoeringstermijn van 0 dagen. 

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

Aangezien de eventuele gegrondheid van de andere onderdelen van het middel niet tot een ruimere 

vernietiging kan leiden, dienen deze niet onderzocht te worden (RvS 18 december 1990, nr. 36.050; 

RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

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

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

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



  

 

 

RvV  X - Pagina 21 

 

5. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 april 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


