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 nr. 197 937  van 12 januari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat Alexis DESWAEF 

Congresstraat 49 

1000 BRUSSEL 

  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 Togolese nationaliteit te zijn, op 9 januari 2018 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 (bijlage 13septies) van 4 januari 2018. 

 

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 10 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DESWAEF die 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: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Verzoeker diende d.d. 27 mei 2013 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. De 

Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
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(arrest nr. 120.427 d.d. 27 december 2013) weigerden de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus. 

 

1.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verwierp d.d. 7 maart 2014, bij arrest nr. 120.248, het 

beroep tot nietigverklaring ingediend tegen het bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker 

(bijlage 13quinquies). 

 

1.3. Verzoeker deed d.d. 10 november 2016 een verklaring van wettelijke samenwoonst met de 

Belgische onderdane K.. Op 29 december 2016 nam de ambtenaar van de burgerlijke stand een 

beslissing tot uitstel van melding van de verklaring van wettelijke samenwoning.  

 

1.4. Er werd d.d. 7 februari 2017 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar 

aanleiding van een proces-verbaal (PV nr. HV.55.LC.000706/2017) wegens onderzoek 

schijnsamenwoonst. 

Diezelfde dag werd verzoeker bevolen om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.5. De ambtenaar van de burgerlijke stand te Dilbeek weigerde d.d. 28 februari 2017 de registratie van 

de wettelijke samenwoont na een negatief advies van het Parket, dat vaststelde dat verzoeker een 

wettelijke samenwoonst tracht te registeren die niet gericht was op het aangaan van een duurzame 

verbintenis tussen partners, maar op het verwerven van een verblijfsrecht.  

Er werd beroep aangetekend tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de zaak 

werd ingeleid op maandag 12 juni 2017 voor de familierechtbank van de Nederlandstalige rechtbank 

van eerste aanleg te Brussel. 

 

1.6. Er werd d.d. 3 januari 2018 een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar 

aanleiding van een proces-verbaal (PV nr. HV.55.LC.000077/2018). Verzoeker verklaarde hier 

tewerkgesteld te willen worden en te willen trouwen. 

 

1.7. Op 4 januari 2018 werd het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering (bijlage 13septies) genomen. Dit is de thans 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: 

naam: R. 

voornaam: K. 

geboortedatum: 06.02.1990 

geboorteplaats: Lome 

nationaliteit: Togo 

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, 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: 

rblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 

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

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 30 dagen, hem ter kennis gegeven op 

07.02.2017. Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend nu de vreemdeling niet vrijwillig 
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vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder dan zeven dagen hem 

evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn 

wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend.  

Betrokkene kwam het land binnen op 26/05/2013 en verblijft sindsdien zonder verblijfsdocumenten in 

het Rijk. 

Betrokkene diende op 27/05/2013 een asielaanvraag in. Deze werd geweigerd door het CGVS en de 

RVV en deze beslissing werd aan betrokkene betekend. Uit de vaststelling dat uit diepgaand onderzoek 

van het CGVS en de RVV is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in de artikelen 

48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan redelijkerwijze worden afgeleid dat betrokkene geen 

reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier 

bevat geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het de veiligheidstoestand 

in die mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij zijn verwijdering een reëel risico loopt op een 

behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. 

Op 10.11.2016 deed betrokkene te Dilbeek een verklaring tot wettelijke samenwoonst met de Belgische 

onderdane mevrouw K. N. G. (geboren op 30/03/1992). Op 28/02/2017 weigerde de gemeente Dilbeek 

deze wettelijke samenwoonst te registreren na negatief advies van het Parket van Halle-Vilvoorde dat 

had vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst trachtte te registreren die niet gericht was 

op het aangaan van een duurzame verbintenis tussen partners, maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. De weigering van registratie tot wettelijke samenwoonst vormt een contra-indicatie inzake 

het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont betrokkene 

niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn een 

gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het loutere feit dat de mevrouw K. niet kan 

gedwongen worden het Belgisch grondgebied te verlaten, maakt niet dat zij betrokkene niet vrijwillig zou 

kunnen volgen naar zijn land van herkomst. Zowel betrokkene als mevrouw K. wisten dat het 

gezinsleven in België van af het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in 

België. 

Ondanks betrokkenes beroep tegen de weigering tot wettelijke samenwoonst bij de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg Brussel, houdt een repatriëring naar het land van herkomst geen 

schending in van artikel 8 van het EVRM. De weigering van de registratie van de wettelijke 

samenwoonst vormt immers een contra-indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven. 

Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking hebben op wettelijke samenwoonst zoals bedoeld in 

het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek persoonlijke 

verschijning verplicht is. Betrokkene kan hieruit dan ook geen moeilijk te herstellen nadeel puren. In het 

geval de procedure bij de familierechtbank ertoe zou leiden dat alsnog mag gehuwd worden, kan 

betrokkene bij de voor hem bevoegde Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen op 

grond van de wettelijke samenwoonst. 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief 

een einde te maken aan haar onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

 

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 toepassen om de volgende redenen: 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum/verblijfsvergunning. Het is 

dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem 

afgeleverd zal worden Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan 

zijn/haar onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

geldig 30 dagen, hem ter kennis gegeven op 07.02.2017. 

 

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 geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

geldig 30 dagen, hem ter kennis gegeven op 07.02.2017. 

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

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

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

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

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

de overname te vragen aan Togo.” 

 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.  

 

2.1. Het uiterst dringende karakter  

 

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. 

 

2.2. De middelen 

 

2.2.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 7, 62 en 74/13 van de 

vreemdelingenwet, artikel 5 van de richtlijn 2008/115/EG van 16 december 2008, van de artikelen 7 en 

24.2 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en het recht om in elke procedure te 

worden gehoord als fundamenteel beginsel van Unierecht, van artikel 8 van het EVRM en van artikel 20 

van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.  

 

In het eerste onderdeel betoogt verzoeker dat de bestreden beslissing uitvoering geeft aan het 

Unierecht en dat hij niet werd gehoord over de gevolgen van de bestreden beslissing op zijn 

gezinsleven. Hij voert aan dat de uitwijzingsbeslissing een bijzonder zware inmenging vormt in zijn 

gezinsleven. Verzoeker voert aan dat hij de kans diende te hebben om de administratie op de hoogte te 

brengen van zijn huidige gezinsleven in België. Hij wijst er op dat hij wel degelijk een duurzame relatie 

heeft met mevrouw K. en de kinderen. Hij voert aan dat hij het een belangrijke steun voor de familie 

vormt en een vervangvader voor hen is. Hij betoogt dat hij niet de mogelijkheid kreeg om de Dienst 

Vreemdelingenzaken te verwittigen over de gevolgen van de uitvoering van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Bij het verzoekschrift worden stukken gevoegd met betrekking tot de identiteit 

van zijn vriendin K. en haar kinderen, getuigenissen, foto’s, een conclusie in het kader van zijn beroep 

bij de familierechtbank, afdrukken van Whatsapp-berichten, foto’s, getuigenissen, e.d. 

 

2.2.2. Met betrekking tot verzoekers relatie met zijn Belgische vriendin, staat in de bestreden beslissing 

het volgende gemotiveerd:  

 

“Op 10.11.2016 deed betrokkene te Dilbeek een verklaring tot wettelijke samenwoonst met de Belgische 

onderdane mevrouw K. N. G. (geboren op 30/03/1992). Op 28/02/2017 weigerde de gemeente Dilbeek 

deze wettelijke samenwoonst te registreren na negatief advies van het Parket van Halle-Vilvoorde dat 

had vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst trachtte te registreren die niet gericht was 
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op het aangaan van een duurzame verbintenis tussen partners, maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. De weigering van registratie tot wettelijke samenwoonst vormt een contra-indicatie inzake 

het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont betrokkene 

niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn een 

gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het loutere feit dat de mevrouw K. niet kan 

gedwongen worden het Belgisch grondgebied te verlaten, maakt niet dat zij betrokkene niet vrijwillig zou 

kunnen volgen naar zijn land van herkomst. Zowel betrokkene als mevrouw K. wisten dat het 

gezinsleven in België van af het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in 

België. 

Ondanks betrokkenes beroep tegen de weigering tot wettelijke samenwoonst bij de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg Brussel, houdt een repatriëring naar het land van herkomst geen 

schending in van artikel 8 van het EVRM. De weigering van de registratie van de wettelijke 

samenwoonst vormt immers een contra-indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven. 

Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking hebben op wettelijke samenwoonst zoals bedoeld in 

het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek persoonlijke 

verschijning verplicht is. Betrokkene kan hieruit dan ook geen moeilijk te herstellen nadeel puren. In het 

geval de procedure bij de familierechtbank ertoe zou leiden dat alsnog mag gehuwd worden, kan 

betrokkene bij de voor hem bevoegde Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen op 

grond van de wettelijke samenwoonst.” 

 

De bestreden beslissing steunt, wat betreft de beoordeling van het gezinsleven conform artikel 74/13 

van de vreemdelingwet, op de motivering dat de weigering van registratie van de wettelijke 

samenwoonst een "contra-indicatie" is met betrekking tot verzoekers gezinsleven met zijn vriendin K. 

Het feit dat er tegen deze beslissing een beroep hangende is bij de familierechtbank doet daaraan geen 

afbreuk. Er moet evenwel worden vastgesteld dat deze weigeringsbeslissing genomen werd op 28 

februari 2017 en dat de gezinssituatie van verzoeker inmiddels kan geëvolueerd zijn.  

Het gegeven dat de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van burgerlijke stand inderdaad van contra-

indicatie met betrekking tot het gezinsleven inhoudt, sluit niet uit dat verwerende partij bij het nemen van 

een nieuwe verwijderingsbeslissing geruime tijd later, haar onderzoek stoelt op een actuele beoordeling 

van de situatie.  

 

Te dezen is niet betwist, ook niet in de nota met opmerkingen, dat met de bestreden 

verwijderingsbeslissing uitvoering wordt gegeven aan het Unierecht, zodat verzoeker dient te worden 

bijgetreden waar hij stelt dat het hoorrecht, zoals voorzien in het handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie op de bestreden beslissing van toepassing is. 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie vormt de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging een fundamenteel beginsel van Unierecht waarvan het recht om in elke procedure te 

worden gehoord integraal deel uitmaakt (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, pten. 33 en 36; 

HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pten 81 en 82). Het recht om in elke procedure te worden 

gehoord is thans niet alleen verankerd in de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die garanderen dat de 

rechten van de verdediging en het recht op een eerlijk proces in het kader van elke gerechtelijke 

procedure worden geëerbiedigd, maar ook in artikel 41 daarvan, dat het recht op behoorlijk bestuur 

waarborgt. Artikel 41, lid 2, van het Handvest bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het 

recht van eenieder behelst om te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige 

individuele maatregel wordt genomen (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pten 82 en 83). Uit de 

bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de lidstaten, 

maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-141/12, Y.S., 

pt. 67) Dat recht maakt echter wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, 

dat een algemeen beginsel van Unierecht is. (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 

november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45) 

 

In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij op dat verzoeker wel degelijk werd gehoord, nu 

hem op 4 januari 2018 een vragenlijst werd overhandigd in het kader van het hoorrecht. Hij verklaarde 

hierin een duurzame relatie te onderhouden met mevrouw K. en geen minderjarige kinderen in België te 

hebben. Hij verklaarde dat zijn vrouw in België verblijft en drie kinderen heeft die hem beschouwen als 

hun vader. Verzoeker zou ervoor zorgen dat zij naar school gaan. De advocaat van verzoekster 

benadrukt ter terechtzitting nog dat verzoekster voltijds is tewerkgesteld en dat verzoeker in 

werkelijkheid de vaderrol in het gezin opneemt en voor de kinderen zorgt. 
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Verzoeker brengt aldus wel degelijk elementen aan die hij, in het kader van een gehoor, had kunnen 

aanbrengen en die een invloed hadden kunnen hebben op de totstandkoming van de bestreden 

beslissing. 

 

Evenwel blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat deze vragenlijst pas werd overhandigd 

nadat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten reeds werd genomen. De vragenlijst werd 

door verzoeker ingevuld op 4 januari 2018 om 14:44 uur, terwijl de bestreden beslissing aan door 

verzoeker in ontvangst werd genomen op 4 januari 2018 om 10:50 uur. Uit de motieven van de 

bestreden beslissing blijkt niet dat het postfactum overhandigen van deze vragenlijst alsnog nog enige 

invloed heeft gehad de bestreden beslissing. Derhalve dient verzoeker te worden bijgetreden waar hij 

aanvoert dat hij niet werd gehoord met betrekking tot zijn gezinsleven.  

Het eerste onderdeel van het middel is ernstig.  

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

Naar luid van artikel 39/82, §2 van de vreemdelingenwet wordt de voorwaarde van het moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel geacht vervuld te zijn wanneer een ernstig middel wordt gesteund op een 

grondrecht. Gelet op het ernstig bevinden van een middel dat gerelateerd is aan artikel 8 van het EVRM, 

is dit te dezen het geval. 

Hieruit volgt dat is voldaan aan de derde cumulatieve voorwaarde om tot over te gaan tot schorsing 

zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2, van de vreemdelingenwet. 

 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot afgifte 

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

13septies) van 4 januari 2018 wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf januari tweeduizend achttien door: 

 

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

 

mevr. F. BROUCKE, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

F. BROUCKE C. VERHAERT 


