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 nr. 225 039 van 20 augustus 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat Tom VAN OVERBEKE 

Maastrichtersteenweg 147/1 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Poolse nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2019 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

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

op verwijdering van 7 augustus 2019. 

 

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 19 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 augustus 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat CH. DAERDEN, die loco advocaat T. VAN OVERBEKE 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat J. TASSENOY, die loco advocaat C. 

DECORDIER et T. BRICOUT 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. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoeker van 1 juli 2007 tot 30 juni 2008 in  

het bezit was van een arbeidskaart B. Op 27 november 2008 werd hij ambtshalve afgevoerd.  

 

1.2. Op 6 december 2017 wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. Dit  

bevel werd hem op dezelfde dag ter kennis gebracht.  

 

1.3. Op 7 augustus 2019 wordt een bevel met vasthouding met het oog op verwijdering genomen. Dit is  

 de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de heer K., S. R.l, geboren te Bartoszyce, op 01.01.1978, onderdaan van Polen (Rep.), 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten. 

 

Niettegenstaande betrokkene vrijstelbaar is, moet hij het grondgebied verlaten en wordt hij 

gerepatrieerd. Ten einde te voldoen aan het gerechtelijk dossier is het echter voor betrokkene mogelijk 

om, voorzien van de nodige identiteitsstukken, terug te keren naar België. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikelen 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, eerste lid, 3°, artikel 44bis en artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: wordt door de 

Minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, geacht de 

openbare orde te kunnen schaden, het gedrag van de betrokkene vormt een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving: 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan slagen en verwondigen –opzettelijke slagen met ziekte of 

arbeidsongeschiktheid, feit waarvoor hij op 06.12.2017 werd veroordeeld door de correctionele 

rechtbank van Antwerpen tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar met uitstel 3 jaar. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wapenwet, feit waarvoor hij op 23.04.2019 

werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 1 maand. 

 

Betrokkene werd op 05.06.2019 onder aanhoudingsmandaat geplaatst en opgesloten in de gevangenis 

uit hoofde van inbreuk op de wetgeving inzake drugs. Het aanhoudingsmandaat werd op 02.08.2019 

onder voorwaarden opgeheven. 

 

Ingevolge de aard van de feiten waarvoor betrokkene reed veroordeeld werd in het verleden (slagen en 

verwondigen – opzettelijke slagen met ziekte of arbeidsongeschiktheid, inbreuk op de wapenwet),alsook 

van de feiten waarvan betrokkene momenteel verdacht wordt (handel en bezit van verdovende middelen 

en psychotrofe stoffen) concludeert de Administratie dat betrokkene een gevaar kan betekenen voor de 

rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. Met andere woorden, het 

gedrag van betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de maatschappij. Uit het aanhoudingsmandaat blijkt dat betrokkene zelf kampt 

met een drugsproblematiek, dit in combinatie met zijn strafverleden, maakt dat een risico bestaat op 

nieuwe inbreuken op de wetgeving. 

Artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: gezien voorgaande wordt aan betrokkene geen termijn 

toegekend om het grondgebied van het Rijk te verlaten. 

 

Op 07.06.2019 nam betrokkene een vragenlijst met betrekking tot het hoorrecht in ontvangst, hij heeft 

echter verzuimd deze ingevuld terug te bezorgen. Betrokkene heeft er dus voor gekozen om geen 

gebruik te maken van zijn recht om gehoord te worden voor deze beslissing. De Administratie kan enkel 

rekening houden met de elementen uit het administratief dossier van betrokkene. Betrokkene ontvangt 

in de gevangenis bezoek van L. A. D. die recht op verblijf heeft in België. Er is geen enkel detail met 
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betrekking tot deze relatie bekend. Tijdens een eerdere detentie van betrokkene, werd hij op 27.11.2017 

gehoord door een migratiebegeleider en maakte hij geen melding van deze relatie waardoor 

verondersteld kan worden dat die nog niet bestond. Hij verklaarde toen niet naar Polen terug te willen 

keren omdat hij er veel problemen had met zijn ex-echtgenote, o.a. betreffende het contact met hun 

gemeenschappelijk kind. Betrokkene toont het voldoende hecht en duurzaam karakter van de relatie, 

vereist opdat deze onder de bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens (hierna EVRM) kan vallen, niet aan. Hij blijft in gebreke om met voldoende concrete elementen 

aannemelijk te maken dat zijn relatie als gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM is te 

beschouwen. Het loutere feit dat betrokkene banden heeft gecreëerd met België valt niet onder de in 

artikel 8 van EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling niet 

beschermd en betrokkene toont niet aan dat de door hem opgebouwde integratie en sociale relaties van 

die aard en intensiteit zijn dat zij, in casu, wel onder de bescherming van artikel 8 EVRM zouden kunnen 

vallen. 

 

Daarenboven verstoort een tijdelijke scheiding van betrokkene met zijn partner/gezin, met het oog op 

het vervullen van de noodzakelijk formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, het 

gezinsleven niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van het artikel 8 van het 

voornoemde verdrag. Een schending van het artikel 8 EVRM is niet aannemelijk gemaakt.  

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van artikel 7, tweede lid, en van 

artikel 44quinquies §1, 3°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan slagen en verwondigen –opzettelijke slagen met ziekte of 

arbeidsongeschiktheid, feit waarvoor hij op 06.12.2017 werd veroordeeld door de correctionele 

rechtbank van Antwerpen tot een definitief geworden gevangenisstraf van 1 jaar met uitstel 3 jaar. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wapenwet, feit waarvoor hij op 23.04.2019 

werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van Hasselt tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 1 maand. 

 

Betrokkene werd op 05.06.2019 onder aanhoudingsmandaat geplaatst en opgesloten in de gevangenis 

uit hoofde van inbreuk op de wetgeving inzake drugs. Het aanhoudingsmandaat werd op 02.08.2019 

onder voorwaarden opgeheven. 

 

Ingevolge de aard van de feiten waarvoor betrokkene reed veroordeeld werd in het verleden (slagen en 

verwondigen – opzettelijke slagen met ziekte of arbeidsongeschiktheid, inbreuk op de wapenwet),alsook 

van de feiten waarvan betrokkene momenteel verdacht wordt (handel en bezit van verdovende middelen 

en psychotrofe stoffen) concludeert de Administratie dat betrokkene een gevaar kan betekenen voor de 

rust van de burgers evenals voor de handhaving van de openbare orde. Met andere woorden, het 

gedrag van betrokkene betekent een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een 

fundamenteel belang van de maatschappij. Uit het aanhoudingsmandaat blijkt dat betrokkene zelf kampt 

met een drugsproblematiek, dit in combinatie met zijn strafverleden, maakt dat een risico bestaat op 

nieuwe inbreuken op de wetgeving. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De beslissing tot vasthouding wordt genomen in toepassing van artikel 7, derde lid, en artikel 44 septies 

§1 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: 

 

- Gezien betrokkene vatbaar is  m de openbare orde te schaden is het derhalve noodzakelijk hem op te 

sluiten ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken ten einde zijn effectieve repatriëring te 

verzekeren. 
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In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, de gemachtigde van de Minister voor Volksgezondheid 

en Sociale Zaken, Asiel en Migratie, de directeur van de gevangenis van Turnhout en de 

verantwoordelijke van een gesloten centrum om betrokkene vanaf 12.08.2019 op te sluiten en hem 

onmiddellijk over te brengen naar het gesloten centrum” 

 

2.Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij op dat de vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid laattijdig is.  

 

2.2. Artikel 39/57, § 1 derde lid van de wet van 15 december 1980 betreffende toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) 

bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

Artikel 1, 6° van de vreemdelingenwet definieert een verwijderingsmaatregel als volgt: 

 

“6° beslissing tot verwijdering: de beslissing die de illegaliteit van het verblijf van een vreemdeling 

vaststelt en een terugkeerverplichting oplegt;” 

 

Er wordt niet betwist dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten een 

verwijderingsmaatregel is zoals bedoeld in artikel 39/57, §1, derde lid van de vreemdelingenwet. 

 

Ter terechtzitting verklaart verzoekers advocaat dat hij geen kennis heeft gekregen van het eerste bevel 

van 6 december 2017. Deze verklaring is echter in strijd met de stukken van het administratief dossier, 

waarin zich een kopie bevindt van dit bevel, dat door verzoeker voor ontvangst werd ondertekend. 

Verzoekers standpunt wordt dan ook niet bijgetreden.  

 

Ter terechtzitting gevraagd of verzoeker soms terugkeert naar Polen, verklaart zijn advocaat hiervan niet 

op de hoogte te zijn, doch dat verzoeker reeds een heel lange periode niet naar Polen terugkeerde. Er 

blijkt in de huidige stand van de zaak aldus niet dat verzoeker het bevel van 6 december 2017 vrijwillig 

zou hebben uitgevoerd.  

Ook gevraagd naar verzoekers huidige verblijfsstatuut, kan zijn raadsman hier geen nadere gegevens 

over verstrekken. Hij blijkt er niet van op de hoogte te zijn of verzoeker een verklaring van inschrijving 

heeft afgelegd met het oog op een verblijfskaart als burger van de Unie. Verzoeker legt bij zijn 

verzoekschrift weliswaar een woonstverklaring neer, doch hieruit blijkt enkel dat verzoeker zijn adres 

heeft gewijzigd, doch niet dat hij aanspraak heeft gemaakt op een verblijfsrecht van meer dan drie 

maanden als Unieburger. Uit een “Rapport DID” d.d. 30 november 2017 in het administratief dossier 

blijkt verder enkel dat verzoeker op 27 november 2008 werd afgevoerd van ambtswege.  

 

Noch aan de hand van de gegevens van het administratief dossier, noch aan de hand van de door 

verzoeker verstrekte gegevens, kan aldus worden vastgesteld dat verzoeker niet langer onder de 

gelding van het bevel om het grondgebied te verlaten van 6 december 2017 zou vallen. Het bestreden 

bevel van 7 augustus 2019 dient dan ook te worden beschouwd als een tweede verwijderingsmaatregel 

in de zin van artikel 39/57, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet, zodat de beroepstermijn vijf dagen 

bedroeg. Het thans bestreden bevel werd aan verzoeker ter kennis gebracht op 7 augustus 2019, zodat 

de beroepstermijn een aanvang nam op 8 augustus 2019 om te verstrijken op maandag 12 augustus 

2019. Het verzoekschrift werd per post aangetekend schrijven ingediend op vrijdag 16 augustus 2019. 

De exceptie is gegrond. 

Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingediend buiten de bij wet 

voorziene beroepstermijn van vijf dagen en is derhalve onontvankelijk.  

 

 

3. 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 twintig augustus tweeduizend negentien 

door: 

 

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

 

mevr. F. BROUCKE, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

F. BROUCKE C. VERHAERT 

 


