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 nr. 212 196 van 12 november 2018 

in de zaak RvV X/ IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. NATALIS 

Place des Nations Unies 7 

4020 LIEGE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 16 november 2015 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

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

Vereenvoudiging van 5 november 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en tot het opleggen van een inreisverbod 

(bijlage 13sexies). 

 

Gezien titel Ibis, 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 november 

2018. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. NATALIS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker werd op 5 november 2015 aangetroffen bij een controle op de trein van Antwerpen naar 

Kortrijk. Hij verklaarde via Frankrijk naar Engeland te willen reizen. 

 

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

nam op 5 november 2015 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering en de beslissing tot het opleggen van een inreisverbod. 
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Het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, dat verzoeker 

op 6 november 2015 ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de heer / mevrouw, die verklaart te heten: 

[…] 

Naam[…]: [S.] 

Voornaam[…]: [W.] 

[…] 

Nationaliteit[…]: Afghanistan 

 

In voorkomend geval, […], ALIAS:  

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij (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: 

 

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

documenten; 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig reisdocument. 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

 

[…] 

 Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, 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 reden : 

Betrokkene kan met zijn eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in bezit van het 

vereist reisdocumenten op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres/weigert zijn. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien 

einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd 

worden en op basis van de volgende feiten: 

 

Gezien betrokkene niet in bezit is van een 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. 

 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

 

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. 

 

[…]” 
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Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

De beslissing tot het opleggen van een inreisverbod, die verzoeker ook op 6 november 2015 ter kennis 

werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan de heer, die verklaart te heten: 

naam: [S.] 

voornaam: [W.] 

[…] 

nationaliteit: Afghanistan 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

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 (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van  05/11/2015  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 van twee 

jaar omdat: 

■ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; 

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

 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verblijfsadres. 

 

Het is daarom dat een inreisverbod van 2 jaar wordt opgelegd.” 

 

Dit is de tweede bestreden beslissing.   

 

1.3. Op 9 november 2015 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming in. 

 

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

nam op 17 november 2015 een nieuwe beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Deze beslissing werd verzoeker dezelfde dag ter kennis gebracht. 

 

1.5. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 28 december 2015 de 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Verzoeker stelde tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad). 

 

1.6. Bij arrest nr. 160 559 van 21 januari 2016 weigerde ook de Raad verzoeker de vluchtelingenstatus 

en de subsidiaire beschermingsstatus.   

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de partijen om de kosten van het geding ten laste van de tegenpartij te 

leggen. 
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3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Inzake de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering dient te worden opgemerkt dat 

deze beslissing werd genomen in toepassing van artikel 7, derde 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) en dat een vreemdeling, overeenkomstig artikel 71, 

eerste lid van dezelfde wet, tegen een dergelijke beslissing een beroep kan instellen bij de raadkamer 

van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd 

aangetroffen. De Raad heeft derhalve, nu de wetgever deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander 

rechtscollege heeft toevertrouwd, geen rechtsmacht om te onderzoeken of de beslissing tot het 

vasthouden in een welbepaalde plaats in overeenstemming is met de wet. 

 

Het beroep is dan ook onontvankelijk in de mate dat het is gericht tegen de beslissing tot vasthouding. 

 

3.2. De Raad merkt verder ambtshalve op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen worden 

gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van 

toelichting bij het wetsontwerp waarbij voormeld artikel 39/56 in de Vreemdelingenwet werd ingevoerd 

(Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan 

worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met 

verwijzing naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 

1996, nrs. 198 - 413).  

 

Opdat hij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoeker gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat hij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet verzoeker bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te 

bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoeker op 17 november 2015 een nieuw bevel om 

het grondgebied te verlaten ter kennis werd gebracht. Voormeld bevel maakt niet het voorwerp uit van 

enig beroep en is derhalve definitief in het rechtsverkeer aanwezig. Er blijkt dan ook niet dat verzoeker 

nog een actueel belang heeft bij de vernietiging van het in casu bestreden bevel om het grondgebied te 

verlaten. De vernietiging van het bevel om het grondgebied te verlaten van 5 november 2015 kan 

verzoekers rechtstoestand – een vreemdeling die onderworpen is aan een bevel om het grondgebied te 

verlaten – immers niet wijzigen. Verzoekers raadsvrouw weerlegt de correctheid van voorgaande 

argumentatie niet en toont niet aan dat verzoeker nog een actueel belang heeft bij de vernietiging van 

het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gelet op het voorgaande dient niet meer te worden ingegaan op de exceptie die door verweerder werd  

opgeworpen inzake het beroep dat tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 5 november 

2015 werd ingesteld. 

 

3.3. Aangezien verzoeker op 2 februari 2016 werd vrijgesteld blijkt niet dat hij nog enig belang heeft bij 

de vernietiging van de beslissing tot terugleiding naar de grens. Verzoekers raadsvrouw betwist dit niet.  

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk in de mate dat het is gericht tegen de eerste bestreden beslissing.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet, 

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) en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“1e branche 

 

En ce que l’ordre de quitter le territoire ne contient pas une motivation suffisante et adéquate en ce qui 

concerne l’absence de délai laissé au requérant pour quitter le territoire volontairement. 
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L’acte attaqué justifie cette absence de délai pour quitter le territoire par référence à l’article 7, alinéa 1, 

1° et 74/14, §3, 1e de la loi de 1980, soit l’absence de document de voyage et un risque de fuite. 

 

La motivation à cet égard est plus que laconique puisque limitée aux deux phrases suivantes : 

« L’intéressé(e) n’est pas en possession d’un document de voyage valable au moment de son 

arrestation. 

L’intéressé (e) n’a pas d’adresse fixe ou connue en Belgique ». 

 

La première phrase de la motivation est une paraphrase de l’article 7, alinéa 1er de la loi de 1980 et ne 

démontre aucun examen minutieux du dossier. 

 

La seconde phrase a pour objet de démontrer le risque de fuite. 

 

Or, le fait de ne pas avoir d’adresse fixe ou connue en Belgique ne peut suffire à déterminer un risque 

réel de fuite. D’autant plus que le requérant a mentionné aux policiers qu’il se rendait à Bruxelles 

justement pour introduire une demande d’asile à l’Office des Etrangers. S’il avait pu mener sa démarche 

jusqu’au bout, il aurait eu une adresse officielle en Belgique : celle de son centre d’accueil. 

 

Sa volonté de rester en Belgique et de régulariser sa situation est également démontrée par le fait que 

le requérant a introduit une demande d’asile dès le lundi 9 novembre 2015 (pièce 4). 

 

2e branche 

 

En ce que la décision de reconduite à la frontière ne contient pas une motivation suffisante et adéquate 

et commet une erreur manifeste d’appréciation. 

 

L’acte attaqué justifie l’ordre de reconduite à la frontière par les termes suivants : 

« L’intéressé(e) ne peut quitter légalement le territoire par ses propres moyens. L’intéressé(e) ne 

possède pas de documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

L’intéressé(e) refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un retour forcé 

s’impose. 

L’intéressé(e) n’a pas d’adresse fixe ou connue en Belgique ». 

 

Dès lors que le requérant a très clairement indiqué aux policiers lors de son arrestation qu’il se rendait à 

Bruxelles pour introduire une demande d’asile à l’Office des étrangers – volonté démontrée par 

l’introduction de cette demande d’asile le 09/11/2015-, la mention, dans l’acte attaqué que « 

L’intéressé(e) refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. » démontre si ce n’est un 

défaut de minutie dans l’examen du dossier, à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation dans le 

chef de l’autorité. 

 

3e branche 

 

En ce que l’interdiction d’entrée ne contient pas une motivation suffisante et adéquate. 

 

L’acte attaqué mentionne que cette interdiction d’entrée de 2 ans lui est délivré car il n’a aucune 

adresse fixe ou connue en Belgique. 

 

Cette motivation, en une seule et unique phrase, qui est une paraphrase de l’article de la loi de 1980, 

est insuffisante. Elle constitue une motivation stéréotypée et ne démontre pas un examen concret de 

l’affaire en cause.” 

 

4.2.1. Wat betreft de eerste twee onderdelen van het middel kan het volstaan op te merken dat deze zijn 

gericht tegen de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing tot 

terugleiding naar de grens van 5 oktober 2015 en dat reeds werd vastgesteld dat verzoeker geen belang 

heeft bij de nietigverklaring van deze beslissingen. Er dient bijgevolg niet meer te worden ingegaan op 

deze onderdelen van het middel. 

 

4.2.2. Inzake de tweede bestreden beslissing dient te worden aangegeven dat op verweerder, gelet op 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 iuncto artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet, de plicht 
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rust om te duiden om welke reden een inreisverbod wordt opgelegd en waarom er wordt geopteerd voor 

een inreisverbod met een welbepaalde geldigheidsduur. 

 

In de tweede bestreden beslissing kan duidelijk worden gelezen dat verweerder besliste om een 

inreisverbod op te leggen omdat de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

werd genomen ten aanzien van verzoeker en hierbij geen termijn voor een vrijwillig vertrek werd 

toegestaan. Verweerder heeft tevens verwezen naar het toepasselijke artikel 74/11, § 1, tweede lid, 1° 

van de Vreemdelingenwet. De reden waarom verzoeker een inreisverbod wordt opgelegd is derhalve 

duidelijk.  

 

Aangaande de reden waarom verzoeker een inreisverbod met een geldigheidsduur van twee jaar wordt 

opgelegd heeft verweerder zich beperkt tot de vermelding dat verzoeker geen gekend of vast 

verblijfsadres heeft. Deze overweging kan in voorliggende zaak niet worden beschouwd als afdoende in 

de zin van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991. Het verband tussen de keuze voor een inreisverbod met 

een geldigheidsduur van twee jaar en de vaststelling dat verzoeker, die initieel verklaarde op doorreis te 

zijn, geen gekend of vast verblijfsadres in het Rijk heeft is niet duidelijk. De stelling van verweerder in 

zijn nota met opmerkingen dat er wel een motivering is en dat verzoeker hier niet op ingaat doet aan 

voorgaande vaststelling geen afbreuk. Het volstaat immers niet om het even wat in een bestuurlijke 

beslissing te vermelden. De formele motiveringsplicht vereist dat een draagkrachtige motivering wordt 

voorzien. De enkele vermelding dat verzoeker geen gekend of vast verblijfsadres in het Rijk heeft laat 

niet toe te begrijpen op basis van welke argumentatie verweerder meent dat een inreisverbod met een 

geldigheidsduur van twee jaar gerechtvaardigd is. 

 

Het derde onderdeel van het middel is, in de aangegeven mate, gegrond. Verzoeker kan worden 

gevolgd in zijn standpunt dat de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991, is geschonden.    

 

5. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk in de mate dat het is gericht tegen de eerste bestreden 

beslissing en verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

tweede bestreden beslissing. Er is derhalve grond om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen 

met het beroep tot nietigverklaring behandeld. Er dient derhalve geen uitspraak te worden gedaan over 

de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring, gericht tegen de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 5 

november 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering, worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

Vereenvoudiging van 5 november 2015 tot het opleggen van een inreisverbod wordt vernietigd. 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing van de bij artikel 2 vernietigde beslissing is zonder voorwerp. 

 

 

 

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

 

dhr. G. DE BOECK, voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


