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 nr. 194 494 van 28 oktober 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat Bart VANTIEGHEM 

Hulstboomstraat 30 

9000 GENT 

  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, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 26 oktober 2017 heeft 

ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering van 23 oktober 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 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 oktober 2017 om  11 uur 30 in zaal A. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Bart VANTIEGHEM, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat Thomas SCHREURS, die loco advocaat Edda MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 23 oktober 2017 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog verwijdering afgegeven (bijlage 13 septies). Dit is de eerste bestreden 

beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“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(1): 

[…] 

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 volgend artikel / 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: 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van zijn arrestatie. 

j door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden; 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor valse naamdracht (PV GE.22.L3.006460/2017 van PZ  

Meetjesland). Gezien het bedrieglijke karakter 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: 

 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor valse naamdracht (PV GE.22.L3.006460/2017 van PZ 

Meetjesland). Gezien het bedrieglijke karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door 

zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

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 kan met zijn eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in het bezit van de 

vereiste reisdocumenten op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor valse naamdracht (PV GE.22.L3.006460/2017 van PZ  

Meetjesland). Gezien het bedrieglijke karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door 

zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor valse naamdracht (PV GE.22.L3.006460/2017 van PZ 

Meetjesland). Gezien het bedrieglijke karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door 

zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 
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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 zich niet aangemeld bij de Belgische autoriteiten om zijn aanwezigheid te melden. 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hii 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 de 

overname te vragen aan Ghana. 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing gericht tegen de beslissing tot vasthouding  
 

Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, moet worden gesteld dat deze beslissing overeenkomstig 

artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet enkel vatbaar is voor een beroep bij de raadkamer van 

de correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de vreemdeling werd 

aangetroffen. De Raad is dan ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het beroep in de mate 

dat het gericht is tegen deze beslissing. 

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 
3.1. 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.  

 
3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter  
 
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”.  

 
In casu bevindt verzoeker 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.  
 
3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen  

 

3.3.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 7, eerste lid, 1° en 3°, van 

de vreemdelingenwet, van artikel 74/14, §3, juncto het zorgvuldigheidsbeginsel en de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen evenals van artikel 3 en 5F van het EVRM. Hij betoogt daarbij onder meer dat 

hij wel degelijk een aankomstverklaring aflegde, waarbij hij werd toegelaten tot verblijf tot 20 

november 2017. Daarnaast betwist hij dat hij werkelijk een bedreiging zou vormen voor de 

openbare orde.  
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3.3.2. Verzoeker voert in concreto aan dat hij wel degelijk een aankomstverklaring heeft afgelegd 

bij het gemeentebestuur. Bij het verzoekschrift voegt hij inderdaad een document 

“aankomstverklaring” (bijlage 3) afgegeven door de gemeente Deinze op 11 september 2017. Het 

stuk vermeldt dat verzoeker een geldig Ghanees paspoort voorlegde evenals een geldige Franse 

verblijfsvergunning. Verder wordt melding gemaakt van verzoekers verblijfsadres en dat hij 

toegelaten is tot verblijf tot 20 november 2017.  

Hiermee geconfronteerd ter terechtzitting, bevestigt de verwerende partij deze vaststellingen.  

De Raad kan dan ook slechts vaststellen dat de verwerende partij is uitgegaan van een 

onzorgvuldige feitenvinding waar zij vaststelt dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn 

van de bij artikel 2 vereiste documenten en dat er een risico op onderduiken zou zijn. Het motief 

met betrekking tot artikel 7, “alinea 1”, 1°, en artikel 74/14, §3, 1°, van de vreemdelingenwet komt 

dan ook te vervallen.  

 

Het bestreden bevel steunt daarnaast nog op een tweede motief, met name, dat verzoeker door 

zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. (artikel 7, eerste lid, 3°, en artikel 

74/14, §3, 3°, van de vreemdelingenwet) Hierbij wordt gemotiveerd dat verzoeker op heterdaad 

werd betrapt op valse naamdracht.  

De aangewende bepalingen vormen de omzetting in het Belgische recht van artikel 7 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).  

Het Hof van Justitie stelde in dit verband (HvJ 11 juni 2015, , C-554/13, Zh. en O.) dat wanneer 

een lidstaat zich op een gevaar voor de openbare orde beroept, de staat moet aantonen dat de 

betrokkene inderdaad een dergelijk gevaar vormt. (46) Een lidstaat dient bij het begrip „gevaar voor 

de openbare orde” in de zin van artikel 7, lid 4, van richtlijn 2008/115 per geval te beoordelen 

teneinde na te gaan of de persoonlijke gedragingen van de betrokken derdelander een 

daadwerkelijk en actueel gevaar voor de openbare orde vormen. Wanneer een lidstaat daarbij 

steunt op een algemene praktijk of een vermoeden om vast te stellen dat er sprake is van een 

dergelijk gevaar, zonder dat naar behoren rekening wordt gehouden met de persoonlijke 

gedragingen van de derdelander en met het gevaar dat van die gedragingen uitgaat voor de 

openbare orde, gaat die lidstaat voorbij aan de vereisten die voortvloeien uit een 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 een gevaar voor de openbare orde te zijn in de zin van 

artikel 7, lid 4, van richtlijn 2008/115. (50) Het begrip „gevaar voor de openbare orde” als bedoeld 

in artikel 7, lid 4, van die richtlijn veronderstelt dat er, naast de verstoring van de maatschappelijke 

orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, sprake is van een werkelijke, actuele en voldoende 

ernstige bedreiging die een fundamenteel belang van de samenleving aantast (zie naar analogie 

arrest Gaydarov, C-430/10, EU:C:2011:749, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak). (60) 

Daaruit volgt dat in het kader van een beoordeling van dat begrip 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. (61) 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. (62) 

 

In casu blijkt uit de motieven van de beslissing dat verzoeker werd betrapt op valse naamdracht. 

Uit het bedrieglijk karakter, zo stelt het bestreden bevel, blijkt dat verzoeker door zijn gedrag de 

openbare orde wordt geacht te kunnen schaden.  

Deze motivering maakt evenwel geheel niet duidelijk wat de ernst van de tenlastelegging is, noch 

wat de persoonlijke omstandigheden zijn waarin deze feiten plaatsvonden, noch of verzoeker een 

actueel en werkelijk gevaar vormt voor de openbare orde. Aan de hand van de gegeven motivering 

blijkt veeleer dat het bestuur uit de wetsovertreding automatisch en op algemene wijze een 

vermoeden van schending van de openbare orde afgeleid.  

Ook het administratief verslag vreemdelingencontrole in het administratief dossier vermeldt slechts: 
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“Betrokkene bood zich aan met een identiteitskaart van iemand anders om deze op die manier aan 

interim werk te helpen bij een pakjesdienst.”  

En:  

“geeft momenteel weinig uitleg die al betrekking zou hebben op de feiten op zich.”  

 

Ook uit deze elementen kan niet worden afgeleid dat de verwerende partij bij het bepalen van het 

gevaar voor de openbare orde is overgegaan tot een proportionaliteitsafweging zoals hoger vereist 

door de rechtspraak van het Hof van Justitie, derwijze dat verzoeker een schending aannemelijk 

maakt van artikel 7, eerste lid 3°, iuncto artikel 74, §3, 3° van de vreemdelingenwet.  

 

Het middel is in de aangegeven mate ernstig. .  

  
3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel  

  

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er 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.  

 

Actueel wordt niet betwist dat de bestreden verwijderingsmaatregel ten aanzien van een 

derdelander onder de toepassing valt van de terugkeerrichtlijn. 

Naar luid van artikel 13 van de terugkeerrrichtlijn iuncto artikel 47 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Unie dient de burger van de unie over een daadwerkelijk rechtsmiddel te 

beschikken ten aanzien van de verwijderingsbeslissing. In de huidige stand van de rechtspraak wordt 

een bevel om het grondgebied te verlaten beschouwd als een aflopende beslissing, die, eens 

uitgevoerd, geen verdere effecten heeft in het rechtsverkeer. Het beroep zal in dat geval zijn voorwerp 

hebben verloren. (zie o.m. RvS 26 april 2016, nr. 234.513). Verzoeker loopt aldus het risico dat hem, 

na tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsmaatregel, de toegang tot de rechter wordt 

geweigerd omdat de maatregel reeds werd uitgevoerd en dienvolgens niet langer in het 

rechtsverkeer aanwezig is. De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zonder dat 

verzoekers grieven hiertegen werden onderzocht leidt er aldus toe dat verzoekers recht op een 

doeltreffende voorziening in rechte wordt ontnomen, wat een schendig inhoudt van artikel 47, 

eerste lid, van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Derhalve moet het 

bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in casu worden aanvaard.  

Uit wat voorafgaat volgt dat is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden om over te gaan tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.  

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen zal de beslissing over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere 

fase van het geding worden getroffen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing, bij uiterst dringende noodzakelijkheid, van de tenuitvoerlegging van het bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering van 23 oktober 2017, wordt 

bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig oktober tweeduizend 

zeventien door: 

 

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

 

dhr. L. JANS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

L. JANS C. VERHAERT 

 


