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 nr. 197 949 van 12 januari 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat L. BRETIN 

De Broquevillelaan 116/13 

1200 BRUSSEL 

  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 Boliviaanse nationaliteit te zijn, op 10 januari 2018 bij 

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

te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 4 januari 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen van een inreisverbod (bijlagen 

13septies en 13sexies). 

 

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 12 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWIKANA, die loco advocaat Mr. L. BRETIN 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 
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1.1. Bij brief gedateerd op 10 december 2009 dient verzoeker een aanvraag in om te worden 

gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in België in toepassing van artikel 9bis 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). 

  

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 29 mei 2012 de beslissing waarbij de verblijfsaanvraag van 10 december 

2009 ongegrond wordt verklaard en de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Verzoeker stelt tegen deze beslissingen een vordering tot schorsing en een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad).  

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 4 januari 2018 de beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering en tot het opleggen van een inreisverbod. Deze beslissingen 

worden op 5 januari 2018 aan verzoeker ter kennis gebracht.  

 

De beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [T.V.] 

voornaam: [J.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: onbekend 

nationaliteit: Bolivia 

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 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: 

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

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort op het moment van zijn arrestatie. 

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

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 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 29/05/2012 

dat hem ter kennis gegeven werd op 05/06/2012. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet 

uitgevoerd. Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een bevel 

om het grondgebied te verlaten, niet vrijwillig 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 voorafgaat, toegekend. 

Betrokkene diende een procedure in op basis van artikel 9bis. Deze aanvraag werd geweigerd. De 

beslissing werd op 05/06/2012 aan betrokkene ter kennis gegeven tezamen met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Het op 19/06/2012 ingediende beroep tegen de beslissing en het bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft geen schorsende werking. De omstandigheid dat de terugleiding naar 

Bolivië wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet zijn verdediging in hangende procedures voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen te laten waarnemen door een advocaat van zijn keuze, vermits op hem 

niet de verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de 

belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 

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: 
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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 weigert manifest om op eigen 

initiatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich 

opdringt. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 29/05/2012 

dat hem betekend werd op 05/06/2012. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. 

Vasthouding 

[…]”. 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Het inreisverbod luidt daarnaast als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [T.V.] 

voornaam: [J.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: onbekend 

nationaliteit: Bolivia 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, 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. 

De beslissing tot verwijdering van 04/01/2018 gaat gepaard met dit inreisverbod 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

/of; 

x 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 29/05/2012 

dat hem ter kennis gegeven werd op 05/06/2012. 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

Twee jaar: 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

Betrokkene diende een procedure in op basis van artikel 9bis. Deze aanvraag werd geweigerd. De 

beslissing werd op 05/06/2012 aan betrokkene ter kennis gegeven tezamen met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Het op 19/06/2012 ingediende beroep tegen de beslissing en het bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft geen schorsende werking. De omstandigheid dat de terugleiding naar 

Bolivië wordt uitgevoerd, belet betrokkene niet zijn verdediging in hangende procedures voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen te laten waarnemen door een advocaat van zijn keuze, vermits op hem 

niet de verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de 

belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in zoverre deze is 

gericht tegen de eerste bestreden beslissing, de verwijderingsbeslissing 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

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

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

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

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

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
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verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

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

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Verzoeker betoogt dat hij van zijn vrijheid is beroofd en aldus het uiterst dringend karakter van de 

vordering afdoende blijkt.  

 

Dit betoog kan worden aangenomen. Aangezien vaststaat dat verzoeker is vastgehouden in een 

welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet en gelet op de 

bepalingen van artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient het imminent karakter van 

de tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsmaatregel te worden aangenomen. Verweerder 

betwist het imminent karakter van de vordering ook niet in de nota met opmerkingen. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

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

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 8 en 13 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), van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 

Handvest), van de artikelen 7, 27, 74/13 en 74/14 van de Vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht 

zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

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

van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het proportionaliteitsbeginsel. Hij betoogt tevens dat er sprake is 

van een manifeste beoordelingsfout. 
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Verzoeker is van mening dat niet wordt gemotiveerd over zijn individuele situatie. Hij wijst op de 

procedure die nog hangende is bij de Raad tegen de afwijzing van zijn verblijfsaanvraag op grond van 

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en op de vele bewijzen van integratie zoals voorhanden in zijn 

administratief dossier. Hij stelt ook dat de beslissing tot onmiddellijke tenuitvoerlegging niet voldoende is 

gemotiveerd, gelet op de discretionaire bevoegdheid die het bestuur hierbij heeft. Hij beoordeelt de 

motivering als stereotiep. Inhoudelijk is verzoeker van mening dat het incorrect is om te stellen dat hij 

niet in het bezit is van een geldig paspoort. Hij stelt dat hij niet is gehoord inzake zijn paspoort in het 

bijzijn van een tolk of van iemand die de Franse taal machtig is. Inzake de beslissing om hem geen 

termijn voor vrijwillig vertrek toe te kennen, stelt hij geen gevolg te hebben gegeven aan de eerdere 

verwijderingsbeslissing van 29 mei 2012 omwille van de hangende procedure bij de Raad. Hij is 

daarnaast van mening dat de bestreden beslissing in strijd is met artikel 8 van het EVRM, gelet op de 

vele sociale relaties die hij in België heeft opgebouwd. 

 

2.3.2.2. Verweerder repliceert, wat dit betoog betreft, in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn.  

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven.  

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002).  

De bestreden beslissing werd immers bij toepassing van artikel 7, alinea1, 1° en artikel 74/14 §3, 4° van 

de vreemdelingen genomen omdat verzoeker niet in het bezit was van een geldig paspoort op het 

moment van zijn arrestatie en omdat hij geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten. Verzoeker, die bij zijn verzoekschrift een kopie voegt van een paspoort, 

afgeleverd op 18 juli 2012 te Madrid, weerlegt de vaststelling, dat hij zijn paspoort niet bij zich had op 

het moment van zijn arrestatie niet, waardoor de bestreden beslissing genomen werd op grond van een 

correcte voorstelling van feiten. Bovendien blijkt uit het document 8 januari 2018, opgesteld naar 

aanleiding van het verhoor van verzoeker dat verzoeker niet in het bezit was van zijn 

identiteitsdocumenten.  

De vaststelling dat hij geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten, 

vindt steun in het administratief dossier en wordt evenmin weerlegd door verzoeker. 

In tegenstelling tot wat hij beweert werd er wel degelijk gemotiveerd waarom er geen termijn voor 

vrijwillig vertrek werd toegestaan, namelijk omdat verzoeker geen gevolg heeft gegeven aan een eerder 

bevel. 

Verzoeker kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in zijn 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan.  

“Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht;” (R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV–

14.428) 

[…]”. 

 

2.3.2.3. Artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet – bepaling die de juridische grondslag vormt 

van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten – stelt als volgt: 
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“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;”. 

 

Verweerder stelt in het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten vast dat verzoeker op het 

ogenblik van zijn arrestatie niet in het bezit was van een geldig paspoort. 

 

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een kopie van zijn nationaal paspoort, afgegeven op 18 juli 2012 

en geldig tot 18 juli 2018. Hij geeft aan dat hij wel degelijk in het Rijk verblijft in het bezit van een geldig 

paspoort. Hij stelt dat hij niet is gehoord inzake zijn paspoort in het bijzijn van een tolk of van iemand die 

de Franse taal machtig is. 

 

In dit verband stelt de Raad allereerst vast dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat 

verweerder op 27 november 2013 door de gemeente Sint-Joost-ten-Noode in kennis werd gesteld van 

een doorgevoerde adreswijzing na positieve woonstcontrole, waarbij een kopie werd gevoegd van het 

paspoort van verzoeker afgeleverd op 18 juli 2012 en geldig tot 18 juli 2018. Er waren in het dossier dus 

concrete aanwijzingen voorhanden dat verzoeker wel in België verblijft in het bezit zijnde van een geldig 

paspoort. 

 

Daarnaast dient verzoeker op het eerste zicht te worden bijgetreden dat niet blijkt dat hij op enig 

ogenblijk voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing werd gevraagd naar zijn paspoort of 

nog in de mogelijkheid werd gebracht dit eventueel op korte termijn naar voor te brengen. Deze 

handelswijze komt niet zorgvuldig voor, in het licht van de zwaarwichtige beslissing die een 

verwijderingsbeslissing uitmaakt en de concrete aanwijzingen in het dossier dat verzoeker in België 

verblijft in het bezit zijnde van een geldig paspoort. 

 

De relevante bepalingen van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet bepalen het volgende: 

 

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

Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

[…] 

§ 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: 

[…] 

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

verwijdering gevolg heeft gegeven, of; 

[…] 

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

enkele termijn.” 

 

Verzoeker wordt geen termijn voor vrijwillig vertrek gegeven op grond van artikel 74/14, § 3, 4° van de 

Vreemdelingenwet en omdat hij niet tijdig gevolg heeft gegeven aan de eerdere verwijderingsbeslissing 

van 29 mei 2012. Verweerder wijst erop dat het bij de Raad hangende beroep tegen de beslissingen 

van 29 mei 2012, enerzijds de ongegrondheidsbeslissing in toepassing van artikel 9bis van de 

Vreemdelingenwet en anderzijds het bevel om het grondgebied te verlaten, geen schorsende werking 

heeft. 

 

Bij arrest nr. 197 911 van 12 januari 2018 ging de Raad, in het kader van een vordering tot het horen 

bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid, niettemin over tot de 

schorsing van de voormelde beslissingen van 29 mei 2012. De procedure tegen de 

ongegrondheidsbeslissing in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft hiermee een 

schorsend karakter gekregen. Dit impliceert verder dat ook de eerdere verwijderingsbeslissing actueel 
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niet uitvoerbaar is, hoewel deze de basis vormt van de thans voorliggende beslissing om verzoeker 

geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te kennen. Een goede rechtsbedeling noopt ook in de thans 

voorliggende vordering tot een schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

2.3.2.4. In het licht van de voorgaande vaststellingen, maakt verzoeker in de huidige stand van de 

procedure een ernstig middel aannemelijk. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg 

eveneens voldaan. 

 

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

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

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. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

De verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat 

zij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.4.2.1. Ter staving van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat hij dreigt te ondergaan bij een 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, wijst verzoeker op de vele sociale banden die hij tijdens 

zijn verblijf in België gedurende meer dan tien jaar heeft opgebouwd en die volgens hem een privé- en 

familieleven uitmaken in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

2.4.2.2. Verweerder stelt op dit punt in de nota: 

 

“Volgens verzoeker is het moeilijk te herstellen ernstig nadeel gelegen in de artikelen waarvan hij een 

schending heeft opgeworpen bij de uiteenzetting van zijn middelen. Uit een uiteenzetting infra blijkt 

echter dat de schending van die bepalingen niet wordt aangetoond, waardoor er evenmin sprake is van 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel.” 

 

2.4.2.3. De Raad verwijst allereerst naar de bespreking van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel in 

het arrest nr. 197 911 van 12 januari 2018, dat dient te worden bijgetreden in de huidige vordering. 

Hierbij wordt in het licht van het in België opgebouwde privéleven een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel aanvaardt. Verzoeker heeft verder, in tegenstelling tot hetgeen verweerder voorhoudt, ook in 

huidige vordering een ernstig middel aangevoerd. Ook in de huidige vordering dient dan ook te worden 
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aangenomen dat verzoeker door de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan. Er dient in dit verband te worden gesteld dat de Raad de 

vereiste dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel moet worden aangetoond niet op een overdreven 

restrictieve of formalistische wijze vermag te interpreteren aangezien dit tot gevolg zou kunnen hebben 

dat aan de rechtsonderhorigen een effectief rechtsmiddel wordt ontzegd in de gevallen waar zij een 

verdedigbare grief hebben. 

 

Aan de derde cumulatieve voorwaarde is voldaan. 

 

2.5. De vaststelling dat het spoedeisend karakter van de vordering werd aangetoond en dat er is 

voldaan aan de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve 

voorwaarden leidt ertoe dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient te 

worden ingewilligd. 

 

3. Onderzoek van de vordering tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid in zoverre gericht 

tegen de tweede bestreden beslissing, het inreisverbod. 

 

3.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.1.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De Raad wijst er op dat de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid een uitzonderlijk 

en ongewoon karakter heeft. De toepassing van deze procedure verstoort immers het normale verloop 

van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en herleidt de rechten van 

verdediging van de verwerende partij tot een strikt minimum. Het beroep op een dergelijke procedure 

moet dus de uitzondering blijven. 

 

Om relevant te zijn, moet de uiteenzetting die het uiterst dringend karakter van de vordering tot 

schorsing rechtvaardigt, aantonen dat er een imminent gevaar dreigt dat van die aard is dat de gewone 

schorsingsprocedure niet op een efficiënte wijze zou kunnen voorkomen dat het aangevoerde ernstige 

nadeel zich zou voordoen. 

 

3.1.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Uit het arrest Ouhrami van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 26 juli 2017 (C 225/16) volgt 

dat het inreisverbod slechts rechtsgevolgen teweegbrengt vanaf het tijdstip van de tenuitvoerlegging van 

de verwijderingsbeslissing of de daadwerkelijke terugkeer naar het land van herkomst, een land van 

doorreis of een ander derde land waarnaar de betrokkene kan terugkeren (punt 49). 

 

De Raad wijst op de voorgaande vaststelling dat er grond is om over te gaan tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsbeslissing, waarvan het bestreden inreisverbod een 

accessorium vormt. De Raad herhaalt dat zolang de verwijderingsbeslissing niet wordt tenuitvoergelegd, 

het inreisverbod geen rechtsgevolgen kent. In het licht hiervan, blijkt niet dat de uiterst dringende 

behandeling van de vordering tot schorsing gericht tegen het bestreden inreisverbod zich opdringt.  

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in zoverre gericht tegen het bestreden 

inreisverbod dient dan ook te worden verworpen nu niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarde van 

de uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

3.2. De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen wat het inreisverbod betreft. Op de voorwaarde van een ernstig 

middel en het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

4. 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: 
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Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen wat betreft de 

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

Vereenvoudiging van 4 januari 2018 tot het opleggen van een inreisverbod. 

 

Artikel 2 

 

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

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 4 

januari 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering, wordt bevolen. 

 

Artikel 3 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

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

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. HEIRBRANT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. HEIRBRANT I. CORNELIS 

 


