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 nr. 207 832 van 17 augustus 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaten A. LAHLALI & S. ZAMAN 

Kortrijksesteenweg 731 

9000 GENT 

  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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 augustus 2018 

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 en Administratieve Vereenvoudiging van 30 juli 2018 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 6 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

7 augustus 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. LAHLALI & S. ZAMAN, die verschijnt voor de verzoekende 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 21 januari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 
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1.2. Op 21 januari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een inreisverbod voor de duur van drie jaar. 

 

1.3. Op 20 mei 2018 wordt de verzoekende partij onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens poging 

tot doodslag. 

 

1.4. Op 25 juli 2018 wordt de verzoekende partij vrijgelaten door onderzoeksrechter V.W. mits de 

betaling van een borgsom van 1000 euro en onder volgende voorwaarden: 

- onverwijld haar telefoonnummer overmaken, waarop zij te bereiken is, aan het kabinet van de 

onderzoeksrechter; 

- een absoluut verbod enig voertuig te besturen; 

- ingaan op elke politionele en/of gerechtelijke uitnodiging; 

- loyaal haar medewerking verlenen aan het gerechtelijk onderzoek. 

 

1.5. Op 26 juli 2018 vindt er een telefoongesprek plaats met onderzoeksrechter V.W. van Gent, waar 

laatstgenoemde te kennen gaf dat de verzoekende partij in het land zou moeten blijven met het oog op 

een reconstructie en voor het verdere verloop van het onderzoek, ongeacht haar illegale verblijfssituatie, 

dat de reconstructie zal doorgaan zodra de politie de capaciteit heeft om deze te organiseren.  

 

1.6. Op 30 juli 2018 wordt door het parket de opdracht gegeven de verzoekende partij in vrijheid te 

stellen. 

 

1.7. Op 30 juli 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden 

als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

(…) 

 

ALIAS: B.Y. (…), (…) 

 

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. 

 

Niettegenstaande betrokkene vrijstelbaar is en een borgsom heeft betaald, moet hij het grondgebied 

verlaten. Ten einde te voldoen aan het gerechtelijk dossier is het echter voor betrokkene mogelijk om, 

voorzien van de nodige identiteitsstukken, terug te keren naar België. 

 

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:  

 

 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. 

 

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

schaden; 

 

Betrokkene werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst op 20.05.2018 op verdenking van poging tot 

doodslag, feiten waarvoor hij mogelijks veroordeeld kan worden. 
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Uit de beschikking van de raadkamer kunnen we afleiden dat er ernstige aanwijzingen van schuld 

bestaan dat de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan poging doodslag, door een zeer hoge 

snelheid in de richting van een politieagent te rijden. Het recidivegevaar is manifest nu de feiten – zo 

bewezen – uiting geven van een gevaarlijke persoonlijkheid waarbij geen enkel respect wordt betuigd 

voor de fysieke en psychische integriteit van derden, in het bijzonder naar de politiediensten toe, die een 

einde willen stellen aan de uiterst gevaarlijke rijstijl van de betrokkene, die niet eens over een rijbewijs 

beschikt. 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

 

et voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort 

noch opgeheven is; 

 

Een bevel om het grondgebied te verlaten met een inreisverbod van 3 jaar werd aan de betrokkene 

betekend op 21.01.2018. 

 

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

 

 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn.  

Betrokkene beweert sinds 6 jaar in België te verblijven.  

Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 

te regulariseren. 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Op 24.04.2016, 21.01.2018 en op 10.05.2018 werd een bevel tot het grondgebied te verlaten betekend 

aan de betrokkene. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissingen heeft 

uitgevoerd. 

 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

Een bevel om het grondgebied te verlaten met een inreisverbod van 3 jaar werd aan de betrokkene 

betekend op 21.01.2018.  

 

nationale veiligheid; 

 

Betrokkene werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst op 20.05.2018 op verdenking van poging tot 

doodslag, feiten waarvoor hij mogelijks veroordeeld kan worden. 

 

Uit de beschikking van de raadkamer kunnen we afleiden dat er ernstige aanwijzingen van schuld 

bestaan dat de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan poging doodslag, door een zeer hoge 

snelheid in de richting van een politieagent te rijden. Het recidivegevaar is manifest nu de feiten – zo 

bewezen – uiting geven van een gevaarlijke persoonlijkheid waarbij geen enkel respect wordt betuigd 

voor de fysieke en psychische integriteit van derden, in het bijzonder naar de politiediensten toe, die een 

einde willen stellen aan de uiterst gevaarlijke rijstijl van de betrokkene, die niet eens over een rijbewijs 

beschikt. 

Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de 

openbare orde te kunnen schaden. 

 

Artikel 74/13: 

 

In de vragenlijsten hoorrecht ingevuld op 19.05.2018 en 11.06.2018 heeft de betrokkene verklaard 

familie te hebben in België, maar hij zou hier geen minderjarige kinderen hebben. Hij verklaarde tevens 

dat hij een relatie op het Belgische grondgebied had, maar dat deze relatie ondertussen werd stopgezet. 

Overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Litouwen; EHRM 17 

februari 2009, Onur/Groot-Brittannië; Mole N., Asylum and the European Convention on Human Rights, 

Straatsburg, Council of Europe Publishing, 2007, 97) kan slechts van een door artikel 8 van het EVRM 

beschermd familie- en gezinsleven tussen verwanten worden gesproken indien, naast de 
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afstammingsband, een vorm van afhankelijkheid blijkt.  In casu beperkt betrokkene zich ertoe te stellen 

dat zijn familieleden op het grondgebied verblijven. Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt 

echter niet dat hij in België afhankelijk zou zijn van die familieleden. Er is bijgevolg geen sprake van een 

familie- en gezinsleven dat moet worden beschermd. Een schending van artikel 8 EVRM is op het 

eerste zicht dan ook niet aannemelijk. 

Over zijn medische toestand heeft de betrokkene tegenstrijdige verklaringen afgelegd. In de hoorrecht 

dd.19.05.2018 heeft hij verklaard geen ziektes te hebben, terwijl hij in de vragenlijst dd. 11.06.2018 

verklaard problemen te hebben met zijn ogen. In ieder geval bewijst hij zijn verklaringen niet met 

medische attesten en, bij gebrek aan bewijs, kunnen deze elementen een verwijdering niet verhinderen. 

Hiervoor wordt hij ook niet behandeld in de gevangenis. 

In de vragenlijst van 11.06.2018 heeft de betrokkene ook verklaard dat hij asiel wil vragen, maar dat hij 

die optie eerst wou bespreken met zijn advocaat. We kunnen vaststellen dat de betrokkene tot nu toe 

geen asiel heeft gevraagd. Aangezien hij tot op heden geen aanvraag tot internationale bescherming 

heeft ingediend, lijkt er geen sprake te zijn van een gegronde vrees in zijn land van herkomst.  Verder 

heeft hij niets vermeld dat een schending van art. 3 EVRM zou kunnen betekenen. Uit zijn administratief 

dossier blijkt ook niet dat een eventuele terugkeer naar zijn herkomstland een schending van artikel 3 

EVRM zou betekenen. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn 

verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13, alsook de artikelen 3 

en 8 EVRM. 

 

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: 

 

Betrokkene kan met haar 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. 

 

Betrokkene werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst op 20.05.2018 op verdenking van poging tot 

doodslag, feiten waarvoor hij mogelijks veroordeeld kan worden. 

Uit de beschikking van de raadkamer kunnen we afleiden dat er ernstige aanwijzingen van schuld 

bestaan dat de betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan poging doodslag, door een zeer hoge 

snelheid in de richting van een politieagent te rijden. Het recidivegevaar is manifest nu de feiten – zo 

bewezen – uiting geven van een gevaarlijke persoonlijkheid waarbij geen enkel respect wordt betuigd 

voor de fysieke en psychische integriteit van derden, in het bijzonder naar de politiediensten toe, die een 

einde willen stellen aan de uiterst gevaarlijke rijstijl van de betrokkene, die niet eens over een rijbewijs 

beschikt. 

Gezien de ernst 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. 

 

Op 24.04.2016, 21.01.2018 en op 10.05.2018 werd een bevel tot het grondgebied te verlaten betekend 

aan de betrokkene. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissingen heeft 

uitgevoerd. 

Een bevel om het grondgebied te verlaten met een inreisverbod van 3 jaar werd aan de betrokkene 

betekend op 21.01.2018.  

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. Betrokkene 

beweert sinds 6 jaar in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op 

de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 
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Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. Op 

24.04.2016, 21.01.2018 en op 10.05.2018 werd een bevel tot het grondgebied te verlaten betekend aan 

de betrokkene. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissingen heeft uitgevoerd. 

Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. Een bevel om het grondgebied te verlaten met een inreisverbod van 

3 jaar werd aan de betrokkene betekend op 21.01.2018.  

 

In de vragenlijst van 11.06.2018 heeft de betrokkene ook verklaard dat hij asiel wil vragen, maar dat hij 

die optie eerst wou bespreken met zijn advocaat. We kunnen vaststellen dat de betrokkene tot nu toe 

geen asiel heeft gevraagd. Aangezien hij tot op heden geen aanvraag tot internationale bescherming 

heeft ingediend, lijkt er geen sprake te zijn van een gegronde vrees in zijn land van herkomst.  Verder 

heeft hij niets vermeld dat een schending van art. 3 EVRM zou kunnen betekenen. Uit zijn administratief 

dossier blijkt ook niet dat een eventuele terugkeer naar zijn herkomstland een schending van artikel 3 

EVRM zou betekenen. 

 

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/haar terugleiding naar de 

grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

 

Risico op onderduiken: 

Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag of 

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. Betrokkene 

beweert sinds 6 jaar in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op 

de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 

Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. Op 

24.04.2016, 21.01.2018 en op 10.05.2018 werd een bevel tot het grondgebied te verlaten betekend aan 

de betrokkene. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze beslissingen heeft uitgevoerd. 

Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. Een bevel om het grondgebied te verlaten met een inreisverbod van 

3 jaar werd aan de betrokkene betekend op 21.01.2018.  

 

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 een 

doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden. 

 

In uitvoering van de deze beslissingen, gelasten wij, V. D. (…), attaché, De gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de Directeur van de gevangenis te Gent 

om betrokkene vanaf 30.07.2018 te doen opsluiten, in de gevangenis te Gent.” 

 

1.8. Op 31 maart 2018 vindt een telefoongesprek plaats met de procureur van het Parket van Gent 

waarbij het parket op de hoogte werd gebracht van de stand van zaken en waaruit blijkt dat de 

genoemde procureur de procureur van wacht is en het dossier niet kent, dat gezien de verwerende partij 

de verzoekende partij kan weerhouden in een gesloten centrum, zij momenteel geen bezwaren heeft, 

dat zij, indien er bezwaren zijn, zij deze later zal meedelen. 

 

1.9. Op 2 augustus 2018 stuurt mevrouw L.V.d.V., substituut bij het parket van de Procureur des 

Konings, Gent, de verwerende partij een advies inzake de verzoekende partij waarbij wordt gesteld dat 

het openbaar ministerie een negatief advies verleent over de voorgehouden verwijdering van het 

grondgebied van de verzoekende partij.  

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing  
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Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, moet worden gesteld dat deze beslissing overeenkomstig 

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) 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. Over de vordering tot schorsing  

 

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. 

 

3.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringend 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 de verzoekende partij 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 door de 

verwerende partij niet betwist.   

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

3.2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van 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 artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheids- en het 

redelijkheidsbeginsel. Zij beroept zich voorts op de miskenning van de kracht van gewijsde van de 

beschikking van de onderzoeksrechter, van de artikelen 16, 25, 35 en 37 van de Voorlopige 

Hechteniswet, van de regels en ratio van het strafrecht en van het vermoeden van onschuld.  

 

De verzoekende partij betoogt onder meer wat volgt: 

 

“Het komt niet aan de uitvoerende macht toe de uitvoering van beslissingen van de rechterlijke macht 

onmogelijk te maken, wel integendeel.  

Ook op andere wijze worden de regels en ratio van het strafrecht miskend door de bestreden beslissing. 

Het strafrecht strekt namelijk tot de veroordeling van de persoon die door het vonnisgerecht schuldig 

wordt bevonden aan de hem tenlastegelegde feiten. Door verzoeker te repatriëren naar Marokko, zal 

verwerende partij het de rechterlijke macht onmogelijk maken zulks te effecturen, minstens door de 

tenuitvoerlegging daarvan te hypothekeren. De bestreden beslissing stelt nochtans: 

“Ten einde te voldoen aan het gerechtelijk dossier is het echter voor betrokkene mogelijk om, voorzien 

van de nodige identiteitsstukken, terug te keren naar België.” 
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Echter kan de gemachtigde bezwaarlijk beweren dat verzoeker praktisch nog kan ‘ingaan op elke 

politionele en/of gerechtelijke uitnodiging’ en ‘loyaal zijn medewerking kan verlenen aan het gerechtelijk 

onderzoek’ (zijnde twee van de vier opgelegde voorwaarden) wanneer hij wordt gerepatrieerd. Anders 

oordelen is kortzichtig en gevolg van een totaal foutieve inschatting van de haalbaarheid daarvan, nog 

daargelaten het kostenplaatje voor de Belgische overheid. Verweerder verhindert zo een effectief 

justitieel optreden. 

Ook maakt verwerende partij het met de bestreden beslissing voor verzoeker onmogelijk de 

voorwaarden opgelegd in de beschikking van de onderzoeksrechter na te leven. Verweerder verhindert 

zo onder meer dat verzoeker zijn borgsom zou kunnen terugkrijgen gezien hij wegens repatriëring niet 

langer bij alle proceshandelingen, alsook ter tenuitvoerlegging van het vonnis, zal kunnen verschijnen 

(overeenkomstig artikel 35, § 4, vierde lid voorlopige hechteniswet).” 

 

En: 

 

“Voorts blijkt uit niets blijkt dat verweerder in zijn besluitvorming rekening heeft gehouden met het in de 

beschikking van de onderzoeksrechter bepaalde:  

“Het in vrijheid laten van de inverdenkinggestelde onder de voorwaarden zoals hierna bepaald verdient 

de voorkeur daar een onmiddellijke behandeling eerder aangewezen is dan opsluiting.” 

Een en ander wijst op de volstrekt selectieve en dus manifest onvolledige, inconsistente en foutieve 

motivering van de bestreden beslissing.” 

 

3.2.2. De formele motiveringsplicht, zoals onder meer neergelegd in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 

schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ 

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

genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De motivering 

moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat de motivering voldoende duidelijk, 

juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 

195.654). 

 

3.2.3. De verzoekende partij wijst erop dat door haar te repatriëren naar Marokko, de verwerende partij 

het de rechtelijke macht onmogelijk zal maken haar te veroordelen, minstens de tenuitvoerlegging 

daarvan te hypothekeren. Betreffende het motief “Ten einde te voldoen aan het gerechtelijk dossier is 

het echter voor betrokkene mogelijk om, voorzien van de nodige identiteitsstukken, terug te keren naar 

België.”, betoogt de verzoekende partij dat de gemachtigde bezwaarlijk kan beweren dat zij praktisch 

nog kan ingaan op elke politionele en/of gerechtelijke uitnodiging en loyaal haar medewerking kan 

verlenen aan het gerechtelijk onderzoek wanneer zij wordt gerepatrieerd, dat er anders over oordelen 

kortzichtig is en gevolg is van een totaal foutieve inschatting van de haalbaarheid daarvan. Zij wijst erop 

dat de verwerende partij een effectief justitieel optreden verhindert. Zij haalt aan dat de bestreden 

beslissing het voor haar onmogelijk maakt de voorwaarden opgelegd in de beschikking van de 

onderzoeksrechter na te leven. Zij meent dat uit niets blijkt dat de verwerende partij rekening heeft 

gehouden met het in de beschikking van de onderzoeksrechter bepaalde “Het in vrijheid laten van de 

inverdenkinggestelde onder de voorwaarden zoals hierna bepaald verdient de voorkeur daar een 

onmiddellijke behandeling eerder aangewezen is dan een opsluiting”, dat één en ander wijst op een 

volstrekt selectieve en dus manifest onvolledige, inconsistente en foutieve motivering van de bestreden 

beslissing. 

 

3.2.4. Betreffende het feit dat de verzoekende partij bij betaling van een borgsom vrijgelaten werd onder 

voorwaarden motiveert de verwerende partij als volgt: 

 

“Niettegenstaande betrokkene vrijstelbaar is en een borgsom heeft betaald, moet hij het grondgebied 

verlaten. Ten einde te voldoen aan het gerechtelijk dossier is het echter voor betrokkene mogelijk om, 

voorzien van de nodige identiteitsstukken, terug te keren naar België.” 

 

Voorts bevat de bestreden beslissing geen motieven betreffende het feit dat de verzoekende partij bij 

betaling van een borgsom vrijgelaten werd onder voorwaarden of over het gerechtelijk onderzoek. 

 

3.2.5. Uit de stukken van het administratief dossier, zoals ook aangegeven in de nota met opmerkingen, 

blijkt dat de verzoekende partij op 30 juli 2018 in vrijheid wordt gesteld na de betaling van een borgsom 

van 1000 euro en onder volgende voorwaarden (i) onverwijld haar telefoonnummer overmaken, waarop 

zij te bereiken is, aan het kabinet van de onderzoeksrechter, (ii) een absoluut verbod enig voertuig te 
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besturen, (iii) ingaan op elke politionele en/of gerechtelijke uitnodiging en (iv) loyaal haar medewerking 

verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.  

 

Voorts blijkt uit de beschikking van de onderzoeksrechter, waarnaar de verwerende partij ook verwijst in 

de bestreden beslissing, dat zij meent dat het “in vrijheid laten van de inverdenkinggestelde onder de 

voorwaarden zoals hierna bepaald (…) de voorkeur (verdient) daar een onmiddellijke behandeling 

eerder aangewezen is dan een opsluiting”. 

 

Voorts blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat er op 26 juli 2018 een telefoongesprek 

plaats vindt met onderzoeksrechter V.W. van Gent, waar laatstgenoemde te kennen gaf dat de 

verzoekende partij in het land zou moeten blijven met het oog op een reconstructie en voor het verdere 

verloop van het onderzoek, ongeacht haar illegale verblijfssituatie, dat de reconstructie zal doorgaan 

zodra de politie de capaciteit heeft om deze te organiseren.  

 

Uit voormelde feitelijke gegevens, waarvan de verwerende partij kennis had voor het nemen van de 

bestreden beslissing, volgt aldus dat de verzoekende partij gehouden is in te gaan op elke politionele 

en/of gerechtelijke uitnodiging en loyaal haar medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek, 

dat gewag wordt gemaakt van een “onmiddellijke behandeling” en dat de onderzoeksrechter had 

aangegeven dat het verblijf van de verzoekende partij op het Belgische grondgebied nodig werd 

bevonden met het oog op een reconstructie en voor het verdere verloop van het onderzoek, waarbij 

wordt aangegeven dat de reconstructie zal doorgaan van zodra de politie de capaciteit heeft om deze te 

organiseren. Hieruit kan op het eerste zicht afgeleid worden dat op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing de onmiddellijke aanwezigheid van de verzoekende partij op het Belgische 

grondgebied wordt vereist voor het gerechtelijk onderzoek 

 

3.2.6. Hoewel uit de motieven van de bestreden beslissing op het eerste zicht kan vastgesteld worden 

dat de verwerende partij rekening heeft gehouden met de aan de verzoekende partij door de 

onderzoeksrechter opgelegde voorwaarden – waarbij zij aldus meent dat de verzoekende partij voorzien 

van de nodige identiteitsstukken kan terugkeren naar België teneinde te voldoen aan het gerechtelijk 

dossier – kan op het eerste zicht, in het licht van de voormelde feitelijke gegevens, echter niet 

vastgesteld worden dat deze motieven afdoende zijn.  

 

Immers blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing op het eerste zicht niet op welke wijze de 

verzoekende partij na tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing – gelet op het feit dat op het eerste 

zicht de onmiddellijke aanwezigheid van de verzoekende partij op het Belgische grondgebied wordt 

vereist voor het gerechtelijk onderzoek – praktisch kan ingaan op elke politionele en/of gerechtelijke 

uitnodiging en loyaal haar medewerking kan verlenen aan het gerechtelijk onderzoek. Gelet op 

voorgaande vaststellingen en gelet op het inreisverbod dat op 21 januari 2018 ten aanzien van de 

verzoekende partij werd genomen en waarnaar de verwerende partij ook verwijst in de bestreden 

beslissing, is de louter theoretische vaststelling in de bestreden beslissing dat de verzoekende partij 

voorzien van de nodige identiteitsstukken kan terugkeren naar België teneinde te voldoen aan het 

gerechtelijk dossier, op het eerste zicht niet afdoende om de bestreden beslissing te kunnen schragen.  

 

Dit klemt des te meer nu uit de stukken van het administratief dossier en uit de stukken voorgelegd door 

de verwerende partij, die dateren van na de bestreden beslissing, blijkt dat het parket van de procureur 

des Konings, Gent, op 2 augustus 2018 een negatief advies verleent over de voorgehouden 

verwijdering van het grondgebied van de verzoekende partij, waarbij verduidelijkt wordt dat de 

verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek bij onderzoeksrechter V.W. te 

Gent, dat zij mits betaling van een borgsom werd vrijgelaten onder de voorwaarden zoals hierboven 

reeds beschreven, dat op 30 juli 2018 de borgsom effectief ontvangen werd en door het parket de 

opdracht werd gegeven aan de gevangenisdirecteur om de verzoekende partij in vrijheid te stellen. 

Voorts wordt vermeld dat conform de richtlijnen een gerechtelijk onderzoek gevorderd werd lastens de 

verzoekende partij wegens ‘poging doodslag’ en dat het schietincident bij het parket in vooronderzoek is 

gebleven, dat op de avond van de feiten een afstapping plaats heeft gevonden waarbij de 

onderzoeksrechter aanwezig was in het kader van haar gerechtelijk onderzoek, doch niet de 

verzoekende partij of haar advocaat, dat beide onderzoeken nog niet zijn afgerond. Het parket wijst erop 

dat de feiten van die aard zijn dat een reconstructie noodzakelijk zou kunnen zijn, maar dat dit nog niet 

gepland is en er nog geen zekerheid is dat de onderzoeksrechter dit gaat plannen, dat daarnaast het 

openbaar ministerie nog geen kennis heeft kunnen nemen van de integrale inhoud van het gerechtelijk 

onderzoek en evenmin een standpunt heeft kunnen innemen over het al dan niet bewezen zijn van de 

mogelijke tenlasteleggingen, dat zij dan ook bij een lezing van het dossier van mening kan zijn dat een 
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reconstructie aangewezen is, dat ook de verdachte(n) en de burgerlijke partij(en) de mogelijkheid 

hebben om bijkomende onderzoeksdaden (waaronder een reconstructie) te vragen in beide of één van 

de dossiers. Het parket schrijft dat een eventuele reconstructie en/of bijkomend verhoor en/of onderzoek 

de facto onmogelijk zou worden indien de verzoekende partij zou uitgewezen worden, dat de 

verzoekende partij op deze manier ook haar voorwaarden niet zou kunnen naleven. Het openbaar 

ministerie meent dan ook, zo blijkt uit haar negatief advies, dat het niet aangewezen is om de 

verzoekende partij nu al uit te wijzen.  

 

In antwoord op voormeld schrijven stelt de verwerende partij in een mail van 7 augustus 2018 dat de 

verzoekende partij nog niet is geïdentificeerd wat betekent dat een identificatievraag aan de 

Marokkaanse overheden dient gesteld te worden, dat het minstens 45 dagen duurt alvorens een positief 

antwoord kan verwacht worden. De verwerende partij stelt voor dat de verzoekende partij, zolang er 

geen duidelijkheid bestaat over haar identiteit en nationaliteit, ter beschikking blijft van de Dienst 

Vreemdelingenzaken en dat het openbaar ministerie, gezien de verzoekende partij in het gesloten 

centrum zit, ten allen tijde in functie van de onderzoeksdaden, mits kantschrift, de verzoekende partij 

kan laten horen of laten uithalen met het oog op de reconstructie of andere zaken. De verwerende partij 

stelt nog dat van zodra de verzoekende partij geïdentificeerd is, het openbaar ministerie op de hoogte 

wordt gesteld en zij de vraag om niet te verwijderen zal herbekijken.  

 

Hiermee lijkt de verwerende partij op het eerste zicht aan te geven dat in casu de door het parket of de 

onderzoeksrechter nodig geachte onmiddellijke aanwezigheid op het grondgebied van de verzoekende 

partij in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek een element is waarmee rekening dient 

gehouden te worden in het licht van een verwijderingsbeslissing.  

 

3.2.7. Een schending van de motiveringsplicht wordt prima facie aannemelijk gemaakt. 

 

3.2.8. Waar de verwerende partij betoogt dat het parket meedeelt dat een verwijdering op dit moment 

niet aangewezen is gelet op het onderzoek, doch zich niet verzet tegen het nemen van een bijlage 

13septies, kan zij niet gevolgd worden. Immers betreft een bijlage 13septies een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding ‘met het oog op verwijdering’. Uit het schrijven van het parket 

blijkt op het eerste zicht wel degelijk een verzet tegen de ‘verwijdering’. 

 

Met het betoog dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij haar recht op een eerlijk proces 

niet naar behoren zal kunnen uitoefenen daar zij op geen enkele wijze ontzegd zal worden om in functie 

van de onderzoeksdaden vanuit het gesloten centrum opgeroepen te worden door het parket, wijst de 

Raad er in casu op dat het middel niet ernstig wordt bevonden ten aanzien van de beslissing tot 

vasthouding – daar de Raad geen rechtsmacht heeft zich uit te spreken hierover – doch wel ten aanzien 

van de beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing tot terugleiding 

naar de grens.  

 

Met het betoog dat het bestuur zich middels het schrijven ertoe verbonden heeft het parket op de hoogte 

te stellen van het verdere verloop van de identificatieprocedure en eveneens het parket heeft verzocht 

om het bestuur op de hoogte te houden van het al dan niet inplannen van een reconstructie als verdere 

onderzoeksdaad, toont de verwerende partij op het eerste zicht geenszins aan dat de bestreden 

beslissing, gelet op de feitelijke omstandigheden van de zaak, afdoende gemotiveerd werd. Het betoog 

van de verwerende partij duidt op de werkwijze die gehanteerd zal worden – en die afgesproken werd 

tussen de verwerende partij en het parket – zolang de identificatieprocedure loopt, doch toont niet in 

concreto aan op welke wijze de verzoekende partij, na het aflopen van de identificatieprocedure en bij 

het tenuitvoerleggen van de bestreden beslissing, kan voldoen aan het gerechtelijk dossier. De 

verwerende partij kan niet dienstig betogen dat de mededeling van het bestuur aan het parket de 

ongerustheid wegneemt dat de verzoekende partij omwille van de bestreden beslissing niet zou kunnen 

voldoen aan de voorwaarden opgelegd in de beschikking van de onderzoeksrechter. Immers wordt in de 

voormelde mededeling vermeld dat de vraag van het parket herbekeken zal worden, doch wordt niet 

aangegeven dat indien na de identificatieprocedure de aanwezigheid van de verzoekende partij op het 

Belgische grondgebied nodig wordt geacht door het parket of de onderzoeksrechter met het oog op het 

gerechtelijk onderzoek, de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel wordt opgeschort of de 

bestreden beslissing wordt ingetrokken. 

 

Betreffende de verwijzing naar een arrest van de Raad, merkt de Raad op dat arresten in de 

continentale rechtstraditie geen precedentenwerking hebben. De verwerende partij toont ook niet aan 
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dat de feitelijke omstandigheden die tot deze rechtspraak geleid hebben getransponeerd kunnen 

worden naar onderhavige zaak.  

 

3.2.9. Het middel is in de besproken mate ernstig. 

 

3.2.10. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. 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. 

 

Gelet op de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden eigen aan de zaak moet redelijkerwijze 

worden aangenomen dat de verzoekende partij door de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan bij de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing.  

 

Aan de voorwaarden van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan.  

 

3.4. Aangezien is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden dient de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de bestreden beslissing te worden bevolen. 

 

 

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: 

 

Artikel 1 

 

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 30 

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

verwijdering wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien augustus tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU N. VERMANDER 

 


