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 nr. 196 964 van 21 december 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat T. VAN NOORBEECK 

Leuvensestraat 17 

3290 DIEST 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 18 december 2017 

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

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

en Migratie van 14 december 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. 

 

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 18 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

19 december 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat T. VAN NOORBEECK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 14 december 2017 treft de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie ten aanzien 

van de verzoeker een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering. 

 

Het betreft de thans bestreden akte, die onder de vorm van een bijlage 13septies aan de verzoeker 

werd ter kennis gebracht op 14 december 2017 en die als volgt is gemotiveerd: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten  

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: Naam : M(…) Voornaam : W(…) Geboortedatum : (…)1987 

Geboorteplaats : Tunis Nationaliteit : Tunesië  

 

In de gevangenis gekend als : M(…) W(…), geboren op (…)1987 te Thala, onderdaan van Tunesië  

 

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

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

om er zich naar toe te begeven.  

 

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

GRONDGEBIED TE VERLATEN:  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikelen van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

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

schaden;  

Betrokkene is van 21.07.2017 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van inbreuk 

op de wetgeving inzake drugs, feit waarvoor hij kan worden veroordeeld. Gezien de maatschappelijke 

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: 

 

x artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken  

 

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België.  

 

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

nationale veiligheid  

Betrokkene is van 21.07.2017 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van inbreuk 

op de wetgeving inzake drugs, feit waarvoor hij kan worden veroordeeld. Gezien de maatschappelijke 

impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare 

orde te kunnen schaden. 

 

x artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

De betrokkene heeft een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen, hem betekend op 03.04.2017. 

De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissing heeft uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat hij  vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. Betrokkene verklaart een 

broer in België te hebben (zie het hoorplicht van 02.08.2017). Artikel 8 van het EVRM heeft enkel 

betrekking op nauwe familiale banden. Nauwe familiale banden worden verondersteld tussen partners, 

alsook tussen ouders en minderjarige kinderen, en slechts in uitzonderlijke omstandigheden tussen 

andere dichte familieleden die een belangrijke rol spelen in de familie. In het arrest van Ezzoudhi van 13 

februari 2001 (n°47160/99) heeft het EHRM geoordeeld dat : « les rapports entre adultes ne 

bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (vrije vertaling : 
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relaties tussen volwassenen niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten 

zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn 

dan de gewone affectieve banden.). In casu is er geen sprake van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid tussen betrokkene en zijn broer. Een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM met zijn broer wordt dan ook niet aangenomen. 

 

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 van 21.07.2017 tot heden onder aanhoudingsmandaat geplaatst uit hoofde van inbreuk 

op de wetgeving inzake drugs, feit waarvoor hij kan worden veroordeeld.  

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 in België. De betrokkene heeft een bevel om het 

grondgebied te verlaten gekregen, hem betekend op 03.04.2017. De betrokkene heeft niet het bewijs 

geleverd dat hij deze beslissing heeft uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij  vrijwillig gevolg zal 

geven aan deze nieuwe beslissing.  

 

Vasthouding  

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING:  

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid en van artikel 74/8 §1, vierde 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.  

 

De betrokkene heeft een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen, hem betekend op 03.04.2017. 

De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissing heeft uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing.  

 

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

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

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

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

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 Italië. Mocht de overname door Italië niet mogelijk zijn, wordt betrokkene 

weerhouden ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden. 

 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, L. S., attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie de Directeur van de gevangenis te Leuven hulp 

de betrokkene, M, W, op te sluiten in de gevangenis te Leuven hulp vanaf 14.12.2017.”  

 

Uit de bewoordingen van de bijlage 13septies blijkt dat deze akte drie onderscheiden beslissingen 

omvat, met name een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten, 

een beslissing tot terugleiding naar de grens en een beslissing tot vasthouding. 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

Ter terechtzitting bevestigt de advocaat van de verzoeker dat de onderhavige vordering niet is gericht 

tegen de beslissing tot vasthouding die in de bijlage 13septies is vervat.  

 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat de vordering hoe dan ook niet ontvankelijk is in de mate dat 

zij gericht zou zijn tegen de beslissing tot vrijheidsberoving die in de bestreden akte vervat zit. 

 

De bestreden akte (bijlage 13septies) houdt onder meer een maatregel van vrijheidsberoving in zoals 

bedoeld in artikel 71, eerste lid 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). Voormeld wetsartikel luidt als volgt: 

 

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

van de artikelen (…) 7, (…) 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. 

 

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 het de bedoeling zou zijn om ook de 

maatregel tot vrijheidsberoving aan te vechten (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 voorwerp van de onderhavige vordering wordt dan ook beperkt tot de beslissing om het 

grondgebied te verlaten zonder termijn voor vrijwillig vertrek en de bijhorende beslissing tot terugleiding 

naar de grens.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij voormeld 

artikel 39/56 in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 

2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. Baert en G. 

Debersaques, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 

 

Het belang betreft een ontvankelijkheidsvoorwaarde waaraan ook dient te worden voldaan bij een 

vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging (cf. W. Weymeersch, “Het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel.” in G. Debersaques, M. Van Damme, S. De Clercq en G. Laenen (eds.), Rechtsbescherming 

door de Raad van State 15 jaar procedurele vernieuwing, Brugge, die Keure, 2004, 161). 

 

Een verzoeker beschikt over dit rechtens vereiste belang bij een vordering tot schorsing indien twee 

voorwaarden vervuld zijn: hij dient door de tenuitvoerlegging bestreden administratieve rechtshandeling 

een persoonlijk, rechtstreeks, zeker en actueel nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen 

schorsing van de tenuitvoerlegging van die rechtshandeling moet hem tevens een direct, persoonlijk, 

wettig, zeker en actueel voordeel verschaffen. 

 

Het belang waarvan de verzoeker blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het instellen 

van de vordering en het moet behouden blijven tot aan de uitspraak.  

 

Het belang bij de onderhavige vordering behelst tevens een subjectieve component. Deze subjectieve 

component van het belang bij de vordering tot schorsing komt erop neer dat de verzoeker zich door de 
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(tenuitvoerlegging van) de bestreden overheidshandeling benadeeld dient te voelen en wel zodanig dat 

zij er een vordering tegen wil instellen en deze ook wil voortzetten.  

 

In casu blijkt dat de bestreden akte in het vooruitzicht stelt dat de overname van de verzoeker aan Italië 

zal worden gevraagd en dat slechts indien deze overname door Italië niet mogelijk zou zijn, zal beijverd 

worden een doorlatingsbewijs te verkrijgen van verzoekers nationale overheden.  

 

Uit de stukken die voorliggen op het ogenblik van de terechtzitting en die op dat moment ook aan een 

tegensprekelijk debat werden onderworpen, blijkt dat de verweerder de schriftelijke en uitdrukkelijke 

bevestiging heeft verkregen van de Italiaanse autoriteiten dat de verzoeker in het bezit is van een 

Italiaanse verblijfskaart geldig tot en met 7 mei 2018 en dat hij mag terugkeren naar Italië. De advocaat 

van de verweerder geeft ter terechtzitting tevens uitdrukkelijk aan dat de verzoeker niet naar Tunesië zal 

worden verwijderd, maar dat een vlucht zal worden voorzien naar Italië. Aldus staat het op het moment 

van het in beraad nemen van de zaak vast dat de in de bestreden akte voorziene mogelijkheid om de 

verzoeker te verwijderen naar Tunesië van de baan is en dat de verzoeker de garantie heeft verkregen 

dat hij ter uitvoering van deze akte naar Italië zal worden overgebracht. Zulks wordt door de advocaat 

van de verzoeker niet betwist.  

 

In de uiteenzetting van het enig middel geeft de verzoeker het volgende te kennen: “Verzoeker is wel 

degelijk bereid om terug te keren naar Italië. Dit is zelfs zijn wens. Hij heeft aldaar ook een geldige 

verblijfstitel welke andermaal verlengd is geworden. Verzoeker is in Italië ook tewerkgesteld. (stuk …) Hij 

wenst deze tewerkstelling tevens te hervatten. De bestreden beslissing houdt aldus geen rekening met 

de wens van verzoeker om naar Italië terug te keren. 

(…) 

Verzoeker verzet zich evenwel formeel tegen een gedwongen terugkeer naar Tunesië, waarmee hij 

geen enkele binding meer heeft sedert jaar en dag”.  

 

Zodoende blijkt dat het verzoekers uitdrukkelijke wens is om terug te keren naar Italië om aldaar zijn 

tewerkstelling te hervatten. Aangezien thans blijkt dat de verweerder de verzoeker ook daadwerkelijk zal 

terugbrengen naar Italië, valt niet in te zien wat nog het subjectief belang is dat de verzoeker kan laten 

gelden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissingen. 

 

Ter terechtzitting geeft de advocaat van de verzoeker aan dat in het verzoekschrift in hoofdorde werd 

uiteengezet dat de verzoeker in België wil verblijven bij zijn broer en neef. De advocaat van de 

verzoeker merkt verder op dat hij op dit moment vrij is onder voorwaarden, zoals de voorwaarde om zich 

ter beschikking te houden van het gerecht gelet op de lopende strafprocedure bij de correctionele 

rechtbank. Doordat de verzoeker een inreisverbod heeft gekregen voor drie jaar, zou hij zijn proces niet 

kunnen bijwonen, terwijl hij zich wenst te verdedigen en medewerking wenst te verlenen aan de 

rechtsgang. De advocaat van de verzoeker meent dat er daarom nog steeds een belang is bij de 

onderhavige vordering. 

 

De Raad merkt op dat de verzoeker in het voorliggende verzoekschrift geen enkele duiding geeft met 

betrekking tot het rechtens vereiste belang. Bij de uiteenzetting van het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel en het enig middel geeft de verzoeker wel aan nog familiale banden te hebben in België, onder 

meer met zijn broer en neefje, waarna hij stelt dat een verplichte terugkeer naar het land van herkomst 

een abrupt einde zou stellen aan dit gezinsleven zodat het recht op privé- en gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (hierna: het EVRM) zou zijn geschonden. De verzoeker merkt in het kader van de 

aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM enkel op dat hij geen enkele binding heeft met zijn 

land van herkomst, Tunesië, doch hij betwist geenszins dat hij banden heeft in Italië. In tegendeel stelt 

hij dat hij in Italië een verblijfstitel en een tewerkstelling heeft die hij wenst te hervatten. Daarnaast geeft 

de verzoeker op geen enkele wijze te kennen dat hij zich, net als tegen een terugkeer naar Tunesië, ook 

formeel verzet tegen een gedwongen terugkeer naar Italië. In tegendeel verklaart hij zich uitdrukkelijk 

bereid om terug te keren naar Italië. Uit het verzoekschrift kan zodoende enkel blijken dat de verzoeker 

een verblijf in België bij zijn broer en neefje prefereert boven een gedwongen terugkeer naar Tunesië 

waarmee hij geen enkele binding meer heeft. In weerwil van hetgeen de advocaat van de verzoeker ter 

terechtzitting laat uitschijnen, blijkt uit het verzoekschrift niet dat de verzoeker in hoofdorde in België wil 

blijven bij zijn broer en neefje en dat de uitdrukkelijk geformuleerde wens om naar Italië terug te keren 

hieraan ondergeschikt zou zijn.  
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Bij de uiteenzetting van de feiten en voorafgaanden, stelt de verzoeker het volgende: “Verzoeker heeft 

evenwel nog zijn belangen in België, alwaar hij op bevel van de onderzoeksrechter te Leuven zijn vaste 

verblijfplaats dient te behouden met het verbod op zich buitenshuis te begeven. De bestreden beslissing 

maakt aldus dat de verzoeker hoe dan ook in strijd zal zijn met de hem opgelegde voorwaarden. (stuk 

6)”. Samen met de verweerder wijst de Raad er evenwel op dat uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat de onderzoeksrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 15 december 

2017 heeft verklaard geen bezwaar te hebben dat de verzoeker, die illegaal op het grondgebied verblijft, 

gedwongen verwijderd wordt en dat zij er zich van bewust is dat haar voorwaarden bijgevolg niet 

worden nageleefd. De verzoeker kan thans dan ook niet langer een belang ontlenen aan het feit dat hij 

de voorwaarden van de door de onderzoeksrechter verleende handlichting zou schenden.  

 

Voorts kan niet worden ingezien hoe de loutere tenuitvoerlegging van de thans bestreden beslissingen, 

de verzoeker zou verhinderen om in de toekomst zijn proces bij te wonen om er zijn verdediging op te 

nemen. Waar de advocaat ter terechtzitting stelt dat het opgelegde inreisverbod van drie jaar de 

aanwezigheid op het proces onmogelijk zal maken, merkt de Raad op dat het op 14 december 2017 

opgelegde inreisverbod niet het voorwerp uitmaakt van de onderhavige vordering. De verzoeker geeft 

desbetreffend dan ook geen blijk van een rechtstreeks belang bij de vordering. Het rechtstreeks karakter 

van het belang heeft immers betrekking op de relatie die dient te bestaan tussen de benadeling en de 

bestreden beslissing zelve. Het houdt in dat er een direct of rechtstreeks causaal verband moet 

vaststaan tussen beiden. Een benadeling die wordt veroorzaakt door een andere dan de bestreden 

beslissingen, kan dan ook niet dienstig bij de boordeling van het belang worden betrokken. Indien de 

verzoeker meent dat de tenuitvoerlegging van het op 14 december 2017 opgelegde inreisverbod hem 

een benadeling toebrengt, dan staat het hem vrij om de schorsing van de tenuitvoerlegging van dit 

inreisverbod te vorderen.     

 

Gelet op de uitdrukkelijk geformuleerde wens om naar Italië terug te keren, kan niet blijken dat de 

verzoeker een actueel en subjectief belang heeft bij de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissingen aangezien in de huidige stand van het geding blijkt dat de verzoeker niet 

naar Tunesië, maar wel naar Italië wordt verwijderd.  

 

De vordering is derhalve niet ontvankelijk.  

 

3. Over de kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig december tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 

 


