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 nr. 219 329 van 2 april 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. CLUYSE 

Walbosdreef 4 

9070 DESTELBERGEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse en Griekse nationaliteit te zijn, op 

23 oktober 2018 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de 

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

17 oktober 2018 “tot vasthouding met het oog op verwijdering”. 

 

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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen met nr. 211 568 van 25 oktober 2018. 

 

Gezien de vraag tot voortzetting van de procedure ingediend op 6 november 2018. 

 

Gelet op de beschikking van 17 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. CLUYSE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, van Turkse nationaliteit, kwam op 9 november 2005 het grondgebied binnen. Hij was in 

het bezit van een studentenvisum met het oog op studies aan de Universiteit Gent. 
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1.2. Van 30 maart 2006 tot 30 juni 2009 was hij in het bezit van een arbeidskaart C als student. Van 1 

augustus 2009 tot 31 juli 2010 was hij in het bezit van een arbeidskaart B als hooggeschoolde. 

 

1.3. Verzoeker diende op 23 september 2009 een aanvraag in om machtiging tot verblijf om humanitaire 

redenen, conform 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). Deze aanvraag werd op 28 juli 2010 geweigerd en op 9 februari 2011 werd aan 

verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven. 

 

1.4. Een tweede aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

werd op 11 december 2017 onontvankelijk verklaard. Verzoeker werd hiervan in kennis gesteld op 7 

februari 2018, samen met een bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoekers beroep tegen deze 

beslissingen werd verworpen bij arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

met nr. 208 952 van 6 september 2018. 

 

1.5. Op 30 juni 2018 werd ten aanzien van verzoeker een administratief rapport n.a.v. illegaal verblijf 

opgesteld. Er werd hem diezelfde dag een bevel om het grondgebied met vasthouding met het oog op 

verwijdering afgegeven (bijlage 13septies), evenals een inreisverbod voor 2 jaar (bijlage 13sexies). Bij 

arrest van de Raad van 2 april 2019 met nr. 219 328 verwerpt de Raad het beroep tot nietigverklaring 

voor wat betreft deze laatste beslissing. 

 

1.6. Een poging tot gedwongen verwijdering werd onderbroken op 18 juli 2018. 

 

1.7. Op 10 augustus 2018 diende verzoeker een verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal nam op 17 september 2018 een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad bevestigde deze beslissing bij 

arrest nr. 210 712 van 9 oktober 2018. 

 

1.8. Op 17 oktober 2018, op grond van artikel 52/3, §3, van de vreemdelingenwet, beslist de 

gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris het reeds gegeven bevel van 30 juni 2018 

terug uitvoerbaar te verklaren, verzoeker opnieuw vast te houden met het oog op verwijdering en hem 

terug te leiden naar de grens. Dit is de bestreden beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: B. 

voornaam: I. 

geboortedatum: 03.11.1968 

geboorteplaats: X. 

nationaliteit: Turkije 

 

In voorkomend geval, ALLIAS: 

 

Werd op 30.06.2018, me toepassing van artikel 7, eerste lid, (1°) en derde lid, van de wet van 15 

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

van vreemdelingen,  

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

Schengenacquis ten volle toepassen ,tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich 

naar toe te begeven. 

 

Op 18 07.2018 werd aan betrokkene een vordering tot heropsluiting in het kader van artikel 27 §3 

betekend.  

 

Op 10.08.2018, tijdens de vasthouding met het oog op uitvoering van deze verwijderingsmaatregel, 

diende betrokkene eerste verzoek om internationale bescherming in. De uitvoerbaarheid van de 

verwijderingsmaatregel werd tijdens de behandeling van het verzoek om internationale bescherming 

overeenkomstig artikel 52/3, §3, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 opgeschort.  

 

Op 17.09.2018 werd hem een negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen betekend.  
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Betrokkene diende op 26.09.2018 beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dit beroep 

werd geweigerd op 9.10.2018. de verwijderinsbeslissing van 30.08.2018 is overeenkomstig artikel 52/3, 

§3, van de wet van 15 december 1980 terug uitvoerbaar.  

 

Terugleiding naar de grens 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone Gent op 29.08.2018 en 

door het gesloten centrum te Merksplas op 02.07.2018 en werd rekening gehouden met zijn 

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 toepassen om de volgende redenen: 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Betrokkene vormt een risico op onderduiken:  

 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van dat hem 

betekend werd op 09.02.2011 eb 07.02.2018 Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Betrokkene werd op 29.06.2018 gehoord door de politiezone Gent en op 02.07.2018 in het gesloten 

centrum te Merksplas. 

Betrokkene verklaarde dat hij niet akkoord gaat met de politieke situatie in Turkije. De aangehaalde 

elementen werden reeds beoordeeld op 05.07.2018 en verder zijn verzoek om internationale 

bescherming van 10.08.2018. Hij werd op 10.09.2018 gehoord door het CGVS in het bijzijn van zijn 

advocaat. Hij kreeg op dat moment de gelegenheid om alle aspecten met betrekking tot zijn vrees uiteen 

te zetten. Uit het onderzoek van het CGVS (en de RVV) is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de 

criteria om de vluchtelingstatus of subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en kan redelijkerwijze 

worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van 

het EVRM. 

Het CGVS besloot op geen enkel moment een niet-terugleidingsclausule op te nemen in haar 

beslissing. 

 

Met betrekking tot zijn medische situatie verklaarde betrokkene dat hij geen medische problemen heeft; 

Op 17.07.2018 stelde de arts van het gesloten centrum te Merksplas vast dat betrokkene niet lijdt aan 

een ziekte die een inbreuk inhoudt op artikel 3 EVRM. 

 

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter 

om de reden da die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en 

dat zelfs de omstandigheden dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn. 

 

CONCLUSIE 

op basis van deze analyse en gelet op de afwezigheid van elk ander element besluit de Dienst 

Vreemdelingezaken dat er in het geval van de uitvoering van de verwijderingsmaatregel geen risico 

bestaat voor een schending van artikel 3 EVRM. 

 

Vasthouding  

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 
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Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien zin terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

 

Betrokkene vormt een risico op onderduiken: 

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

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van dat hem 

betekend werd op 09.02.2011 eb 07.02.2018 Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. 

 

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 betrokken ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingezaken. 

 

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

hem aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Turkije. 

(…)” 

 

1.9. Bij arrest nr. 211 568 van 25 oktober 2018 heeft de Raad het verzoek tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid verworpen.  

 

1.10. Op 13 december 2018 werd verzoeker gerepatrieerd naar Turkije.  

 

2. Over de ontvankeljkheid 

 

Uit de informatie die werd overgemaakt door de verwerende partij naar aanleiding van de terechtzitting 

van 27 februari 2019, blijkt dat de verzoeker op 13 december 2018 onder escorte werd teruggebracht 

naar Turkije. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten heeft bijgevolg volledige uitvoering 

gekregen en is uit het rechtsverkeer verdwenen. Immers betekent het feit dat de verzoekende partij het 

grondgebied heeft verlaten, dat de bestreden beslissing werd uitgevoerd en aldus uit het rechtsverkeer 

is verdwenen, zodat dient vastgesteld te worden dat het beroep zonder voorwerp is geworden en om 

deze redenen onontvankelijk is. 

 

De advocaat van verzoeker betwist deze zienswijze ter terechtzitting niet.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee april tweeduizend negentien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. VERHAERT 

 


