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 nr. 220 570 van 30 april 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DANEELS 

Voordries 3 

9050 GENTBRUGGE 

  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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 5 december 2018 

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

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

Vereenvoudiging van 6 november 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 7 december 2018 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen  

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

27 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. CEUNEN, die loco advocaat B. DANEELS verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 november 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing: 

“Aan de Heer, die verklaart te heten: 
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Naam: S(…) 

Voornaam: A(…) 

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Nationaliteit: Armenië 

 

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 beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven, 

- tenzij er actueel een asielaanvraag hangende is in een van deze staten, 

uiterlijk op 06.11.2018. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone Bodukap op 06/11/2018 

en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna ‘de wet’) en volgende feiten: 

 

Artikel 7, alinea 1, van de wet: 

 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten. 

 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

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

het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor vereniging van misdadigers. (PV ME.10.L4.007364/2018 van 

de politiezone van Bodukap.) Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

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

 

Betrokkene werd gehoord op 06.11.2018 door de politiezone van PZ Bodukap, maar weigert 

verklaringen af te leggen. 

Betrokkene verklaart niets over een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch 

medische problemen te hebben. Een schending van artikel 8 EVRM is dan ook niet worden 

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. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene het land eerder reeds minstens tijdelijk heeft verlaten.  

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

te regulariseren na terugkeer. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Uit het dossier blijkt dat betrokkene het land eerder reeds minstens tijdelijk heeft verlaten. Betrokkene 

heeft zich na terugkeer niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 
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Betrokkene is op heterdaad betrapt voor vereniging van misdadigers. (PV ME.10.L4.007364/2018 van 

de politiezone van Bodukap.) Gezien het karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker de schending op van de rechten van verdediging, het hoorrecht, 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel. Hij 

stelt ook dat er sprake is van “schending van een eerlijke administratieve procedure”. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Verzoeker zou volgens verweerster op heterdaad zijn betrapt voor “vereniging van misdadigers”. 

Verweerster spreekt over het karakter van ‘deze feiten’ doch stelt zelfs in haar beslissing niet over welke 

feiten het zou gaan. Verzoeker betwist de hem tenlastegelegde feiten met klem! Op grond van diverse 

beginselen van behoorlijk bestuur dient verweerster een beslissing te nemen op basis van ALLE 

elementen in het dossier. Er kan verwezen worden naar de uitspraken van de Raad van State, arrest nr. 

196.577 dd. 1 oktober 2009 en arrest nr. 198.507 dd. 3 december 2009, waarbij de vaststaande 

rechtspraak opnieuw wordt bevestigt. De gedwongen terugkeer naar hun land van herkomst is 

uitgesloten en zou zeer tragische gevolgen kunnen hebben. In het land van herkomst is het inmiddels 

na zijn langdurig verblijf in België, voor verzoeker onmogelijk een waardig en effectief gezinsleven te 

gaan leiden. Uit de weergegeven historiek en aanverwante feiten en gegevens is het duidelijk dat voor 

verzoeker en zijn gezin er inderdaad buitengewone omstandigheden bestaan die een toelating tot 

verblijf voor hen zeker rechtvaardigen. Aangezien deze aangehaalde schending van fundamentele 

rechten op precieze en gemotiveerde wijze zijn uiteengezet, is verweerster verplicht deze eerst te 

beoordelen alvorens verzoeker uit te wijzen. In casu wordt ten aanzien van verzoekster een ernstige 

maatregel genomen die gebaseerd is op een gegeven dat haar als tekortkoming wordt aangerekend. 

Verzoekster maakt immers het voorwerp uit van een bevel om het grondgebied te verlaten , met gevaar 

voor de openbare orde als een van de motieven.  

Het bestreden bevel steunt evenwel op twee motieven. 

De gemachtigde verwijst naar artikel 7, alinea 1, ten eerste, ten derde en ten achtste die respectievelijk 

steunen op het feit dat verzoekster in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten, en hij wordt door zijn gedrag geacht de openbare orde te kunnen schaden. Enerzijds zou 

er een risico op onderduiken bestaan, en anderzijds zou verzoeker dus als een gevaar voor de 

openbare orde wordt beschouwd. Het bevel steunt derhalve onder meer op de vaststellingen inzake 

openbare orde. Dienaangaande diende bijgevolg de hoorplicht als nationaal beginsel te worden 

gerespecteerd. Uit het voorafgaandelijk gehoor door de politie blijkt niet dat alle facetten van de 

hoorplicht als nationaal beginsel van behoorlijk bestuur werden gerespecteerd. De motieven gestoeld op 

artikel 7, alinea 1, 3° “wanneer hij door zijn gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden” 

en op artikel 74/14, §3, 3° van de Vreemdelingenwet “de onderdaan van een derde land is een gevaar 

voor de openbare orde” zijn bijgevolg niet op wettige wijze tot stand gekomen, nu verzoekster 

dienaangaande niet op wettige wijze werd gehoord. Bovendien motiveert de bestreden beslissing verder 

“betrokkene is op heterdaad betrapt voor vereniging van misdadigers (PV […]). Gezien de ernst van 

deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn (sic) gedrag geacht wordt de openbare orde te 

kunnen schaden.” Indien verzoeker zou zijn gehoord omtrent zijn “illegaal verblijf” en in al zijn facetten 

was gehoord, dan zou dit tot een andere beslissing aanleiding kunnen gegeven hebben. Uit het 

administratief dossier blijkt de aanvraag van verzoeker, poging tot regularisatie van zijn verblijf. Ruim 6 

jaar heeft verweerster gewacht, om een (nieuwe) beslissing te nemen nadat een eerste beslissing door 

de Raad werd vernietigd. Van een risico op onderduiken is geen sprake. Verzoeker beschikt over een 

verblijfplaats, hetgeen blijkt uit het administratief dossier. Bijgevolg moet opnieuw aangenomen worden 

dat indien verzoekster in alle nationaalrechtelijke facetten van de hoorplicht was gehoord, hij hieromtrent 

elementen had kunnen aanvoeren die redelijkerwijs tot een andere vaststelling aanleiding kon geven. Er 

werd door verweerster geen rekening gehouden met het gezins –en familieleven van verzoeker. Dit blijkt 

althans niet uit de bestreden beslissing. Nochtans was verweerster hiervan op de hoogte gelet op de 

aanvraag ogv. artikel 9bis Vw.. Het is zelfs zo dat de andere initiële verzoekers nog geen beslissing 

hebben ontvangen … Verweerster wordt immers niet ontslaan van deze verplichting voortvloeiend uit 

artikel 74/13 Vw., en dient TELKENS wanneer er een beslissing tot verwijdering wordt genomen 

rekening te houden met het gezins –en familieleven van de betrokken persoon in kwestie (ter 

vergelijking kan worden verwezen naar een beslissing van de Raad van 7 oktober 2015 nr. 154.025 - 

RvV 142.934 / IX). Verzoeker heeft reeds voldoende aangetoond zich in deze situatie te bevinden, en 

verweerster kan niet redelijk voorhouden dat de aanwezigheid op het grondgebied, en de familiale 
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situatie niet uit het administratief dossier zou blijken. De broer van verzoekster is recent vermoord in het 

herkomstland van verzoeker (Armenië). De situatie is helemaal niet veilig voor de familie. Aan verzoeker 

werd de mogelijkheid ontnomen om op een nuttige en effectieve wijze haar argumenten naar voor te 

brengen in het kader van het beslissingsproces. Het middel is bijgevolg ernstig en gegrond.” 

 

2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde bij het nemen van een 

beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

2.3. Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing geen melding maakt van de feiten waarover het gaat 

en die hij met klem betwist. Een gedwongen terugkeer naar het herkomstland zou tragische gevolgen 

kunnen hebben. Hij verwijst naar zijn lang verblijf in België en naar de buitengewone omstandigheden 

die voor hem en zijn gezin bestaan die een toelating tot verblijf rechtvaardigen. Hij stelt niet gehoord te 

zijn geweest omtrent zijn “illegaal verblijf”. Er zou geen risico op onderduiken zijn. Het bestuur heeft zes 

jaar gewacht om een nieuwe beslissing te nemen inzake zijn regularisatieaanvraag. Er zou tot slot geen 

rekening gehouden zijn met zijn gezins- en familieleven. 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat dit 

bevel werd getroffen op twee onderscheiden feitelijke en juridische gronden. Enerzijds wordt, met 

toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, vastgesteld dat de verzoeker niet in 

het bezit is van een geldig paspoort en niet beschikt over een geldig visum/verblijfstitel op het moment 

van zijn arrestatie. Verzoeker betwist dit motief niet. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten vindt tevens zijn juridische grondslag in artikel 7, eerste lid, 3° 

van de vreemdelingenwet. Hieromtrent stelt de verweerder vast dat de verzoeker op heterdaad is 

betrapt voor vereniging van misdadigers. Hiervoor wordt in het bestreden bevel verwezen naar PV 

ME.10.L4.007364/2018 van de politiezone van Bodukap. 

 

Aangezien de toepassing van en de feitelijke vaststellingen omtrent artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet in elk geval overeind blijft, heeft de verzoeker geen belang bij zijn kritiek die de 

toepassing van en de vaststellingen omtrent artikel 7, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet betreft. De 

motivering en vaststellingen omtrent artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet volstaan om de 

afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten te schragen en de kritiek, dat de toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet niet afdoende werd gemotiveerd, kan hieraan geen 

afbreuk doen. De kritiek op het voormelde, overtollige motief is zodoende onontvankelijk (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 19 februari 2009, nr. 190.636). Bovendien blijkt dat in de bestreden 

beslissing inderdaad wordt gesteld dat verzoeker op heterdaad is betrapt. Hierbij wordt verwezen naar 

een PV van de politiezone van Bodukap. Het administratief dossier bevat een administratief verslag 

waarin wordt vastgesteld: “Voertuig staat aan benzinestation. Verdachten staan er rond met 4 a 5-tal. 

Wanneer interventieploeg terugdraait om te controleren, staan er nog slechts 2 personen. Nog 2 

personen worden een straat verder aangetroffen. Blijkbaar is het voertuig zonder brandstof gevallen. 

Eerst zeggen betrokkenen dat ze elkaar niet kennen. In het voertuig vinden wij inbrekersmateriaal 

alsook verdovende middelen en een verboden blank wapen.” De gemachtigde vermag binnen zijn 

wettelijk toegewezen beoordelingsbevoegdheid alle elementen aanwezig in het administratief dossier in 

hun geheel in ogenschouw en in overweging te nemen. De Raad wijst erop dat het gegeven dat de 

verzoekende partij (nog) niet werd veroordeeld wegens inbreuken op de strafwet, de gemachtigde niet 

verhindert om op verblijfsrechtelijk vlak maatregelen te nemen op basis van de feiten vastgesteld in het 

in de bestreden akte vermelde proces-verbaal. Het (strafrechtelijk) vermoeden van onschuld belet niet 

dat de gemachtigde op grond van een eigen onderzoek een standpunt inneemt met betrekking tot feiten 

die nog niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid (RvS 28 juni 2004, nr. 133.173; RvS 14 

juli 2008, nr. 185.388). 
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Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land.  

  

Verzoeker stelt dat, indien hij was gehoord, hij had kunnen verklaren dat hij een poging had gedaan tot 

regularisatie van verblijf, er geen sprake is van een risico op onderduiken omdat hij een verblijfplaats 

heeft en de verwerende partij zes jaar heeft gewacht tot het nemen van een nieuwe beslissing nadat de 

eerste door de Raad werd vernietigd. Hij stelt verder dat er geen rekening is gehouden met het 

gezinsleven van verzoeker.  

 

In de bestreden beslissing wordt echter het volgende gesteld: “Betrokkene werd gehoord op 06.11.2018 

door de politiezone van PZ Bodukap, maar weigert verklaringen af te leggen. Betrokkene verklaart niets 

over een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische problemen te 

hebben. Een schending van artikel 8 EVRM is dan ook niet worden aangenomen. Bijgevolg heeft de 

gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de 

bepalingen van artikel 74/13.” 

 

Verzoekers betoog dat hij niet is gehoord gaat dus niet op. Verzoeker betwist niet dat hij heeft 

geweigerd verklaringen af te leggen en toont niet aan waarom hij al de in zijn verzoekschrift opgeworpen 

elementen niet tijdens het verhoor kon aanhalen. Hij toont ook niet aan een door artikel 8 EVRM 

beschermd gezins- en privéleven in België te onderhouden. Een schending van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. Aangezien verzoeker geweigerd heeft tijdens zijn verhoor 

verklaringen af te leggen in het kader van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, kan hij thans het 

bestuur niet verwijten hem niet deugdelijk gehoord te hebben. Een schending van het hoorrecht wordt 

niet aangetoond. 

 

Verzoeker toont verder niet aan met een begin van bewijs dat hij in zijn land van herkomst een ernstig 

en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. Een blote 

bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk 

uit te maken op artikel 3 van het EVRM. Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden 

geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105 233; RvS 28 maart 2002, nr. 105 262; 

RvS 14 maart 2002, nr. 104 674; RvS 25 juni 2003, nr. 120 961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123 977). 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

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

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


