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 nr. 219 941 van 17 april 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. HASOYAN 

Breestraat 28 A 

3500 HASSELT 

 

  tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volks-

gezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 15 april 2019 heeft 

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

de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 11 april 2019 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 15 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van Mr. A. HAEGEMAN, die loco Mr. F. HASOYAN verschijnt voor de 

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

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoeker dient op 28 februari 2019 een verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische 

autoriteiten.  

 

1.2. Verzoeker wordt op 5 april 2019 gehoord door de politie, nadat hij de dag voordien op heterdaad 

werd betrapt op winkeldiefstal. Gevraagd waarom hij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland stelt 

verzoeker te willen terugkeren naar Georgië. Hij verklaart geen ziekte te hebben die hem verhindert te 

reizen of terug te keren naar zijn herkomstland en in België ook geen partner of kinderen te hebben.  

 

1.3. Op 8 april 2019 doet verzoeker afstand van zijn verzoek om internationale bescherming. Hij 

verklaart “zo snel mogelijk” te willen terugkeren naar Georgië. 

 

1.4. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

neemt op 11 april 2019 de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering. Dit is de bestreden beslissing, die verzoeker op dezelfde dag 

ter kennis wordt gebracht. Deze beslissing is gemotiveerd als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

naam: [B.] 

voornaam: [G.] 

geboortedatum: [1982] 

geboorteplaats: Tbilisi 

nationaliteit: Georgië 

 

In voorkomend geval, ALIAS: [B.G.] 

 

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

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

er zich naar toe te begeven. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone Lommel op 05.04.2019 

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: 

 

 nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor diefstal. (PV HA.18.L2.001195/2019 van de politie zone 

Lommel). 

 

Een proces-verbaal werd opgemaakt te zijnen laste wegens winkeldiefstal. (PV HA.12.L2.000912/2019, 

HA.12.L2.000914/2019 en HA.12.L2.001185/2019 van de politie zone Lommel). 

Gezien het winstgevend karakter van deze feiten en gelet op de herhaling van deze feiten, kan worden 

afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene werd gehoord op 05.04.2019 door de politiezone Lommel en verklaart dat hij naar België is 

gekomen om te werken. Betrokkene geeft aan dat hij wel wil terugkeren naar Georgië. 

Betrokkene verklaart verder niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch 

medische problemen te hebben. 



  

 

 

RvV X - Pagina 3 van 6 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met 

de bepalingen van artikel 74/13. 

Een schendig van artikel 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

 

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

 

 

aar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. 

 

Betrokkene maakt gebruik van meerdere identiteiten: [B.G.]; [B.G.] 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor diefstal. (PV HA.18.L2.001195/2019 van de politie zone 

Lommel). 

 

Een proces-verbaal werd opgemaakt te zijnen laste wegens winkeldiefstal. (PV HA.12.L2.000912/2019, 

HA.12.L2.000914/2019 en HA.12.L2.001185/2019 van de politie zone Lommel). 

Gezien het winstgevend karakter van deze feiten en gelet op de herhaling van deze feiten, kan worden 

afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van (plaats) op (datum) 

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: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten 

gebruikt of fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. 

 

Betrokkene maakt gebruik van meerdere identiteiten: [B.G.]; [B.G.] 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor diefstal. (PV HA.18.L2.001195/2019 van de politie zone 

Lommel). 

 

Een proces-verbaal werd opgemaakt te zijnen laste wegens winkeldiefstal. (PV HA.12.L2.000912/2019, 

HA.12.L2.000914/2019 en HA.12.L2.001185/2019 van de politie zone Lommel). 

Gezien het winstgevend karakter van deze feiten en gelet op de herhaling van deze feiten, kan worden 

afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.Artikel 

74/13 

 

Betrokkene werd gehoord op 05.04.2019 door de politiezone Lommel en geeft geen reden op waarom 

hij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland. Betrokkene laat weten dat hij wel wil terugkeren naar 

Georgië. Op 08.04.2019 doet betrokkene afstand van zijn verzoek tot internationale bescherming en 

verklaart hij in het gesloten centrum dat hij wil terugkeren naar Georgië. 
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Betrokkene werd gehoord op 05.04.2019 door de politiezone Lommel en verklaart niet ziek te zijn. Op 

05.04.2019 verklaarde de centrumarts dat betrokkene niet lijdt aan een ziekte die een inbreuk kan 

inhouden van 3 EVRM. 

 

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

terug te keren naar zijn land van herkomst. 

 

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

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

dat zelfs de omstandigheid 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 de 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. 

 

Vasthouding 

 

[…]”. 

 

1.5. Op 15 april 2019 in de namiddag vraagt een sociaal assistent van het gesloten centrum aan 

verweerder, op vraag van verzoeker, om zo snel mogelijk een vlucht te voorzien. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, blijkt uit 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) dat deze 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 is gericht tegen deze beslissing. 

 

2.2. Verweerder werpt in zijn nota met opmerkingen verder de volgende exceptie op van niet-

ontvankelijkheid van het beroep: 

 

“Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker te kennen heeft gegeven zo snel 

mogelijk te willen terugkeren naar Georgië. 

In zijn verzoekschrift stelt hij “temeer daar hij zelf te kennen heeft gegeven volgens de bestreden 

beslissing spontaan naar Georgië te willen terugkeren” en betwist dit niet. 

Nu de tenuitvoerlegging van de beslissing een terugkeer naar Georgië tot gevolg heeft, en dat precies 

beoogd wordt door verzoeker, toont hij niet aan wat zijn rechtens vereist belang is bij een schorsing van 

de tenuitvoerlegging.” 

 

Ter terechtzitting gewezen op deze exceptie, en het gegeven dat dezelfde namiddag dat de vordering in 

uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingediend verzoeker net vroeg om zo snel mogelijk een vlucht 

te voorzien, stelt de advocaat van verzoeker zich wat het belang betreft te gedragen naar de wijsheid 

van de voorzitter. 

 

Wanneer er twijfel rijst omtrent het belang van verzoeker, komt het hem nochtans toe aan de Raad alle 

nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat hij in de concrete 

omstandigheden van de zaak een belang bij de nietigverklaring heeft of behoudt (RvS 7 januari 2015, 

nr. 229.752). 

 

Verzoeker maakt ter terechtzitting niet aannemelijk dat hij een actueel belang heeft bij de huidige 

vordering in uiterst dringende noodzakelijkheid. Hij overtuigt niet dat een eventuele schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsbeslissing voor hem een nuttig effect kan sorteren, 

waar hij niet betwist dat hij net zo snel mogelijk wenst terug te keren naar zijn herkomstland Georgië. 

 

De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging in uiterst dringende noodzakelijkheid is, nu 

verzoeker niet (langer) doet blijken van het rechtens vereiste belang, onontvankelijk. 
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3. In de voorliggende omstandigheden, en ten overvloede, kan ook in geen geval worden vastgesteld 

dat dan zou zijn voldaan aan de voorwaarde voor het toestaan van de schorsing dat de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsbeslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan 

berokkenen, voorwaarde gesteld in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

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

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

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

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

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

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

en argumenten te verdedigen. 

 

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

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

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

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

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

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

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

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

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

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

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247).  

 

Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift weliswaar aan een schending te willen aanvoeren van artikel 3 van 

het EVRM, maar hij licht in zijn verzoekschrift op geen enkele wijze toe waarom hij dan een vrees zou 

moeten koesteren om in zijn herkomstland te worden onderworpen aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen. Hij laat ook na om een begin van bewijs ter zake naar voor te brengen. Verzoeker deed 

kort voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing, met name op 8 april 2019, ook afstand 

van zijn eerder ingediende verzoek om internationale bescherming en gaf aan te willen terugkeren naar 

zijn herkomstland. Hij verklaarde recentelijk herhaaldelijk te willen terugkeren naar zijn herkomstland, zo 

snel mogelijk. Een ernstige grief ontleend aan artikel 3 van het EVRM blijkt niet, en dus evenmin een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

In zoverre verzoeker in zijn middel nog verwijst naar een schending van artikel 8 van het EVRM merkt 

de Raad daarnaast op dat het verzoeker toekomt, indien hij zich wenst te beroepen op deze 

verdragsbepaling, om met concrete argumenten aannemelijk te maken dat hij ten tijde van het nemen 

van de bestreden beslissing in België of op het Schengengrondgebied een privé- dan wel gezins- of 

familieleven heeft dat onder de bescherming kan vallen van dit verdragsartikel. Een louter algemene en 

blote bewering in België sociaal verankerd te zijn kan hiervoor niet volstaan. Verzoeker blijft op dit punt 

volledig in gebreke, en gaf eerder ook reeds aan hier geen partner of kinderen te hebben, zodat ook 

geen ernstig grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM kan worden vastgesteld. Ook hieraan kan dus 

verzoeker geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel ontlenen. Een louter algemene en blote bewering in 

het herkomstland geen gezins- of familieleden meer te hebben, waarbij dit bovendien evenmin blijkt voor 

het Schengengrondgebied, vermag ook nog geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan te tonen. Er 

wordt herhaald dat verzoeker bij herhaling heeft gesteld te willen terugkeren naar zijn herkomstland. 

 

Verzoeker maakt niet met enig concreet gegeven of overtuigend argument aannemelijk dat er sprake is 

van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel, een van de vereiste voorwaarden om tot de schorsing van 

een beslissing te kunnen overgaan. Een loutere verwijzing naar het middel volstaat in dit verband ook 

niet.  

 

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. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

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

 

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

 

dhr. K. CUYKENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. CUYKENS I. CORNELIS 

 


