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 nr. 208 388 van 29 augustus 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

X 

  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 X, die verklaart van Filipijnse nationaliteit te zijn, op 27 augustus 2018 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing tot afgifte van een inreisverbod van 17 augustus 2018 

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

op verwijdering van 17 augustus 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 27 augustus 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

28 augustus 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. OGUMULA, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

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

 

De verzoekende partij verklaart de Nederlandse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 29 

november 1963. 

 

Op 17 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Deze beslissing wordt op 

dezelfde dag ter kennis gebracht. Dit is de eerste bestreden beslissing die als volgt luidt: 

 

“(…) Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: D.[…] 

voornaam: N. […] 

geboortedatum: 29.11.1963 

geboorteplaats: Albay, Legazpi City 

nationaliteit: Filipijnen 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij zij 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: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de LPA Zaventem op 17/08/2018 en 

werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

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: 

 

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

het moment van haar arrestatie. 

j door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal. (PV HV.12.RB.007292/2018 van de LPA 

Zaventem.) Gezien het winstgevend karakter van dit feit, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene werd gehoord op 17/08/2018 door de LPA Zaventem en verklaart dat zij een dochter heeft 

waar zij mee samenwoont in Amterdam. Een schending van artikel 8 EVRM wordt dan ook niet 

aangenomen. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

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 15/08/2018 in België te verblijven, maar kan daar geen enkel bewijs van 

voorleggen. Bovendien is zij in het bezit van een betekende verklaring van verlies van een paspoort op 

datum van 02/08/2018 opgemaakt op de Filipijnse ambassade te Brussel. Hieruit blijkt dat betrokkene 

ten minste sinds 02/08/2018 in België verblijft. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal. (PV HV.12.RB.007292/2018 van de LPA 

Zaventem.) Gezien het winstgevend karakter van dit feit, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Terugleiding naar de grens 
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Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de LPA Zaventem op 17/08/2018 en 

werd rekening gehouden met haar verklaringen. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

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 15/08/2018 in België te verblijven, maar kan daar geen enkel bewijs van 

voorleggen. Bovendien is zij in het bezit van een betekende verklaring van verlies van een paspoort op 

datum van 02/08/2018 opgemaakt op de Filipijnse ambassade te Brussel. Hieruit blijkt dat betrokkene 

ten minste sinds 02/08/2018 in België verblijft. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal. (PV HV.12.RB.007292/2018 van de LPA 

Zaventem.) Gezien het winstgevend karakter van dit feit, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene werd gehoord op 17/08/2018 door de LPA Zaventem en geeft geen reden op waarom zij 

niet kan terugkeren naar haar herkomstland. 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die haar belemmeren 

terug te keren naar haar land van herkomst. 

Betrokkene werd gehoord op 17/08/2018 door de LPA Zaventem en verklaart dat zij een dochter heeft 

waar zij mee samenwoont in Amterdam. Een schending van artikel 8 EVRM wordt dan ook niet 

aangenomen. 

 

[…]” 

 

Op 17 augustus 2018 legt de gemachtigde van de staatssecretaris ook een inreisverbod op. Dit is de 

tweede bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de beslissing tot vasthouding 

 

2.1. De bestreden akte houdt onder meer een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 

71, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Voormeld wetsartikel luidt als volgt: 

 

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

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 

plaats waar hij werd aangetroffen.” 

 

Voor zover de verzoekende partij zich met haar vordering tevens zou richten tegen de beslissing tot 

vasthouding die in de bestreden bijlage 13septies vervat zit, dient te worden opgemerkt dat op grond 

van voormeld artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet enkel een beroep bij de raadkamer van de 

correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats openstaat. De Raad is dienaangaande onbevoegd bij 

gebrek aan rechtsmacht. 

 

De vordering is bijgevolg niet ontvankelijk voor zover ze gericht is tegen de beslissing tot vasthouding. 

 

2.2. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op wat betreft de tweede bestreden 

beslissing, het inreisverbod. Zij stelt dat deze geen verwijderingsmaatregel is en geen voorwerp kan 

uitmaken van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.  

 

In het arrest van 23 juni 2017 met nummer 188 829, gewezen in Verenigde Kamers, vermeldt de Raad 

twee lezingen die mogelijk zijn van artikel 39/82, §1 juncto artikel 39/82, §4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet. Gelet op de prejudiciële vraag die aan het Grondwettelijk Hof gesteld werd, en in 

afwachting van het antwoord van dit Hof, wordt de exceptie heden niet weerhouden. 

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ten aanzien van het 

bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens. 
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3.1. Wat betreft de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding 

is voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 43, § 1, eerste lid, van het PR RvV. De 

verzoekende partij wijst er immers terecht op dat zij reeds van haar vrijheid is beroofd met het oog op de 

gedwongen tenuitvoerlegging van deze beslissing binnen een korte termijn en heeft dus de feiten 

uiteengezet die de indiening van de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. De 

verwerende partij stelt dat het hoogdringende karakter van de vordering ook niet ter discussie staat.  

 

3.2. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet, slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan 

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.  

 

3.3. In een enig 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 bestuurshandelingen, van de artikelen 40, 

§3 en artikel 41, §1, lid 2 van de Vreemdelingenwet, van artikel 5, lid 4 van de richtlijn 2004/38/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf 

op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: richtlijn 

2004/38/EG). In het middel zelf voert de verzoekende partij tevens de schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht en van artikel 8 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). 

 

3.3.1. Nadat de verzoekende partij een theoretische uitleg gegeven heeft omtrent de door haar 

aangevoerde bepalingen, stelt de verzoekende partij dat in tegenstelling tot hetgeen in de beslissingen 

wordt aangegeven ze niet met al haar verklaringen rekening hebben gehouden. De verzoekende partij 

stelt dat ze een EU-onderdaan is, daar ze de Nederlandse nationaliteit heeft en dat ze dit ook voor het 

nemen van de bestreden beslissing aan de verwerende partij heeft meegedeeld. De verzoekende partij 

stelt dat de verwerende partij haar verklaringen niet nagegaan is. Ook werd haar geen redelijke termijn 

toegekend om haar toe te laten haar recht op vrij verkeer te bewijzen. Aan haar verzoekschrift voegt de 

verzoekende partij een kopie toe van haar Nederlands paspoort. 

 

3.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221475). De aangevoerde schending van 

het zorgvuldigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de relevante juridische bepalingen. De 

afwezigheid van een termijn om het grondgebied te verlaten wordt gemotiveerd op grond van artikel 

74/14, §3, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat: 

 

“§ 1. 

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

[…] 

§ 2. 

[…] 

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: 

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

2° de onderdaan van een derde land de opgelegde preventieve maatregel niet heeft gerespecteerd, of; 

3° de onderdaan van een derde land een bedreiging is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, 

of; 
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4° (opgeheven) 

5° het verblijf van de onderdaan van een derde land werd beëindigd of ingetrokken met toepassing van 

de artikelen 11, § 2, 4°, 13, § 4, 5°, 74/20 of 74/21, of; 

6° het verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde land werd niet-

ontvankelijk verklaard op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5°, of werd als kennelijk ongegrond 

beschouwd op grond van artikel 57/6/1, § 2. 

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

enkele termijn.” 

 

In casu heeft de gemachtigde van de staatssecretaris geen termijn voor het vrijwillig vertrek toegelaten 

omwille van een risico op onderduiken (artikel 74/14, §3, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet).  

 

Artikel 1, §1, 11°, van de Vreemdelingenwet luidt: 

 

“risico op onderduiken : het feit dat er redenen bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die het 

voorwerp uitmaakt van een verwijderingsprocedure, een procedure voor toekenning van internationale 

bescherming of een procedure tot vaststelling van of tot overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk 

is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, met het oog op de criteria die 

opgesomd worden in § 2 zal onderduiken;” 

 

De verwerende partij is van mening dat er een risico op onderduiken bestaat omdat de verzoekende 

partij niet kan bewijzen dat ze slechts sinds 15 augustus 2018 in België is, terwijl ze in het bezit is van 

een “verklaring van verlies van een paspoort op datum van 02/08/2018 opgemaakt op de Filipijnse 

ambassade te Brussel.” De verwerende partij concludeert dat hieruit blijkt dat de verzoekende partij ten 

minste sinds 2 augustus /2018 in België verblijft.  

 

Voor het nemen van de bestreden beslissing had de verzoekende partij aangegeven dat ze in 1991 naar 

Nederland gekomen is, heeft ze haar verblijfadres in Nederland opgegeven en meegedeeld dat ze de 

Nederlandse nationaliteit bezat daar ze in het bezit was van een Nederlands paspoort. Haar Nederlands 

paspoort had ze echter niet bij zich. De verzoekende partij verklaart dat ze eveneens een Filipijns 

paspoort heeft. Op het ogenblik van haar aanhouding was de verzoekende partij wel in het bezit van 

een Travel document van de Filipijnse ambassade uit Brussel, dat haar toelaat om éénmalig naar de 

Filipijnen te reizen. Na de bestreden beslissing wordt er contact opgenomen met de dochter van de 

verzoekende partij. In het administratief dossier bevindt zich een kopie van het Nederlands paspoort van 

de verzoekende partij. Uit dit document blijkt dat het paspoort werd uitgereikt op 5 januari 2018 en is 

geldig tot 5 januari 2028. Op 27 augustus 2018 vraagt de verwerende partij de overname van de 

verzoekende partij aan Nederland. Op heden is er nog geen antwoord van de Nederlandse autoriteiten. 

Hieruit blijkt dat alhoewel de verzoekende partij reeds voor het nemen van de bestreden beslissing had 

meegedeeld dat ze eveneens over de Nederlandse nationaliteit beschikte, de verwerende partij hiernaar 

geen onderzoek gevoerd heeft. Het is slechts op 27 augustus 2018 dat de Nederlandse autoriteiten 

gecontacteerd werden. Indien de verzoekende partij effectief over de Nederlandse nationaliteit beschikt 

heeft ze overeenkomstig artikel 40, §3 van de Vreemdelingenwet het recht om gedurende maximaal drie 

maanden in het Rijk te verblijven zonder andere voorwaarden of formaliteiten ter vervullen dan de 

voorlegging van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort, of indien zij op een andere wijze kan 

laten vaststellen of bewijzen dat zij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet. Het is inderdaad zo dat 

overeenkomstig artikel 41, §1 tweede lid van de Vreemdelingenwet de burger van de Unie de 

gelegenheid moet krijgen om binnen redelijke grenzen de vereiste documenten te verkrijgen dan wel 

zich deze binnen een redelijke termijn te laten bezorgen, dan wel op een andere wijze te laten 

vaststellen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet indien de burger van de Unie niet over de 

vereiste documenten beschikt. Door geen termijn voor vrijwillig vertrek te geven kent men de burger van 

de Unie geen redelijke termijn toe om zich de vereiste documenten te laten bezorgen of op een andere 

wijze te laten vaststellen dat hij het recht van vrij verkeer en verblijf geniet. Op het eerste gezicht lijkt het 

er bijgevolg op dat de verwerende partij te voorbarig geweest is om te stellen dat er een risico op 

onderduiken is. 

 

In dit verband wijst de Raad er ook op dat bij de vaststelling van een risico op onderduiken, conform 

artikel 1, § 2 van de Vreemdelingenwet, een individueel onderzoek dient plaats te vinden. De 

voorbereidende werken verduidelijken dat er procedurele garanties gelden die de brede discretionaire 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt om het risico op onderduiken te beoordelen, 

beperken. Zo volstaan het objectief criterium of de objectieve criteria die in aanmerking worden 

genomen, op zich alleen niet om het bestaan van een dergelijk risico vast te stellen. Vermelde 
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wetsbepaling verduidelijkt dat er rekening moet worden gehouden “met alle omstandigheden die eigen 

zijn aan elk geval”, om zo te vermijden dat er automatisch kan worden geconcludeerd dat een risico op 

onderduiken bestaat omdat één of meerdere feiten die op de lijst vermeld worden, aanwezig zijn. Om te 

bepalen of er al dan niet een risico op onderduiken bestaat, zal de bevoegde overheid elke individuele 

situatie in haar totaliteit moeten onderzoeken (Parl.St. Kamer, 2016/2017, doc nr. 54-2548/001, p. 18). 

Prima facie blijkt niet dat de verwerende partij in casu de situatie van de verzoekende partij in haar 

totaliteit onderzocht heeft, nu er geen onderzoek plaatsgevonden heeft naar de voorgehouden 

Nederlandse nationaliteit van de verzoekende partij. Evenmin reikt de verwerende partij argumenten 

aan waarom er geen rekening werd gehouden met voormeld element. 

 

De afwezigheid van een termijn om het grondgebied vrijwillig te verlaten steunt ook op een tweede 

motief, met name dat de verzoekende partij een gevaar is voor de openbare orde daar ze op heterdaad 

betrapt werd voor winkeldiefstal. Het administratief dossier bevat geen enkele informatie omtrent deze 

winkeldiefstal. Bijgevolg kan de Raad niet nagaan of voormeld motief draagkrachtig is om de bestreden 

beslissing te schragen.  

 

Prima facie maakt de verzoekende partij de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk. 

 

De nota met opmerkingen laat niet toe anders te besluiten.  

 

Het middel is in de besproken mate ernstig. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.4. 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.  

 

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

noodzakelijkheid van de eerste bestreden beslissing te worden bevolen. 

 

3.5. Derhalve is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden, zodat de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van het bevel om het grondgebied te verlaten met onmiddellijke terugleiding naar de 

grens wordt bevolen. 

 

4. In de tweede bestreden beslissing wordt dienaangaande gesteld: “De beslissing tot verwijdering van 

17/08/2018 gaat gepaard met dit inreisverbod.” 

 

Nu uit de bespreking onder punt 3 blijkt dat de tenuitvoerlegging van het bevel om het grondgebied met 

terugleiding naar de grens moet worden geschorst daar er geen zorgvuldig onderzoek gebeurd is naar 

de Nederlandse nationaliteit van de verzoekende partij, kan het bestreden inreisverbod niet langer 

worden gehandhaafd en moet ook deze beslissing worden geschorst in haar tenuitvoerlegging. 

 

5. 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 schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

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

van 17 augustus 2018 houdende afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding 

naar de grens en van de beslissing van dezelfde datum houdende het opleggen van een inreisverbod 

wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging wordt voor het 

overige verworpen. 

 

Artikel 3 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig augustus tweeduizend 

achttien door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. VALGAERTS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS M. RYCKASEYS 

 


