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 nr. 225 828 van 9 september 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. VAN DER MAELEN 

Leopoldlaan 48 

9300 AALST 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 juni 2019 heeft 

ingediend om 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 9 mei 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 augustus 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

3 september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. VAN DER MAELEN, die verschijnt voor de verzoekende 

partij en van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt: 

 

“(…) 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam: S. 
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Voornaam: M. 

Geboortedatum: X  

Geboorteplaats: O. 

Nationaliteit: Marokko 

 

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: 

 

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: 

 

x 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

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

 

x 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging, bij nacht, door twee of 

meer personen, met braak, inklimming of valse sleutels, valsheid in geschriften, heling, inbreuk op de 

wetgeving inzake drugs, bedrieglijke verberging, weerspannigheid, afzetterij, feiten waarvoor hij op 

22.11.1991 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Brussel tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 8 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs, feiten waarvoor hij 

op 03.05.1995 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Luik tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 6 maanden.  

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, feiten 

waarvoor hij op 31.01.2000 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Oudenaarde tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 6 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan mondelinge of schriftelijke bedreiging, smaad, verboden 

wapens, opzettelijke slagen en verwondingen, vernieling, feiten waarvoor hij op 04.12.2000 veroordeeld 

werd door de Correctionele Rechtbank van Oudenaarde tot een definitief geworden gevangenisstraf van 

9 maanden. 

Betrokkene werd op 29.03.2019 onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van slagen en 

verwondingen, feiten waarvoor hij mogelijks veroordeeld kan worden. 

Gelet op de herhaling van deze feiten en gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

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

 

Artikel 74/13 

 

Na lange jaren in het bezit te zijn van een verblijfstitel werd hij op 25.02.2000 afgevoerd van 

ambtswege. Hierdoor verloor hij zijn recht op verblijf. Zijn aanvragen tot herinschrijving op 19.05.2014, 

artikel 9bis op 10.08.2015 en artikel 9ter op 12.06.2018 werden telkens geweigerd. 

Tegen de beslissing 'bevel om het grondgebied te verlaten' van 25.01.2019, aan de betrokkene 

betekend op 14.02.2019, is momenteel een niet schorsende beroepsprocedure lopende. 

In de vragenlijst hoorrecht ingevuld op 01.04.2019 verklaart betrokkene familie (moeder, zus en tante) te 

hebben in België. Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige 

kinderen wordt verondersteld, ligt het evenwel anders in de relatie tussen ouders en meerderjarige 

kinderen. In het arrest Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders 

en meerderjarige kinderen "ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la 

Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux" (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het 

Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid 

die anders zijn dan de gewone affectieve banden).  
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Voorts wordt er op gewezen dat het kerngezin beperkt is tot de ouders en de kinderen, en slechts zeer 

uitzonderlijk kan worden uitgebreid naar andere naaste familieleden die een belangrijke rol kunnen 

spelen binnen het gezin. Het EHRM oordeelt ook dat "de relaties tussen volwassenen niet 

noodzakelijkerwijs van de bescherming van artikel 8 zullen genieten zonder dat het bestaan van 

bijkomende elementen van afhankelijkheid wordt aangetoond, naast de gewone affectieve banden" 

(EHRM 13 februari 2001, Ezzouhdi/Frankrijk, § 34; EHRM 10 juli 2003, Benhebba/Frankrijk, § 36). Uit 

de stukken van het administratief dossier blijken geen bijkomende elementen van afhankelijkheid tussen 

betrokkene en zijn ouders en broer en zus. Een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 

van het EVRM met zijn moeder, zus of tante wordt niet aangenomen. 

Betrokkene beweert ook dat hij ziek is (behandeling tegen methadone) en aangezien hij homoseksueel 

is, zou hij niet naar zijn land van herkomst terug kunnen keren. Hij legt geen enkele bewijs ter staving 

van deze beweringen. Betrokkene heeft ook nooit een verzoek tot een internationale bescherming 

gevraagd. Bovendien werd zijn aanvraag artikel 9ter, ingediend op 12.06.2018, geweigerd, waarmee de 

betrokkene uitgesloten werd van het voordeel van voornoemd artikel 9ter gezien er ernstige redenen 

waren om aan te nemen dat de betrokkene handelingen gepleegd had, bedoeld in artikel 55/4. Een 

vrees in het kader van artikel 3 EVRM kan dus niet aangenomen worden. 

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

de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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

 

x Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken; 

 

6° Betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing weigering binnenkomst/eind 

verblijf/terugdrijvingsmaatregel/verwijderingsmaatregel een nieuwe verblijfsaanvraag ingediend op 

12.06.2018. 

 

x Artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde ; 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging, bij nacht, door twee of 

meer personen, met braak, inklimming of valse sleutels, valsheid in geschriften, heling, inbreuk op de 

wetgeving inzake drugs, bedrieglijke verberging, weerspannigheid, afzetterij, feiten waarvoor hij op 

22.11.1991 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Brussel tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 8 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs, feiten waarvoor hij 

op 03.05.1995 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Luik tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 6 maanden.  

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, feiten 

waarvoor hij op 31.01.2000 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Oudenaarde tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 6 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan mondelinge of schriftelijke bedreiging, smaad, verboden 

wapens, opzettelijke slagen en verwondingen, vernieling, feiten waarvoor hij op 04.12.2000 veroordeeld 

werd door de Correctionele Rechtbank van Oudenaarde tot een definitief geworden gevangenisstraf van 

9 maanden. 

Betrokkene werd op 29.03.2019 onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van slagen en 

verwondingen, feiten waarvoor hij mogelijks veroordeeld kan worden. 

Gelet op dé herhaling van deze feiten en gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

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

 

Terugleiding naar de grens 

 

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: 

 

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

vereiste reisdocumenten op het moment van zijn arrestatie. 
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Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld of bedreiging, bij nacht, door twee of 

meer personen, met braak, inklimming of valse sleutels, valsheid in geschriften, heling, inbreuk op de 

wetgeving inzake drugs, bedrieglijke verberging, weerspannigheid, afzetterij, feiten waarvoor hij op 

22.11.1991 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Brussel tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 8 jaar. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan inbreuk op de wetgeving inzake drugs, feiten waarvoor hij 

op 03.05.1995 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Luik tot een definitief geworden 

gevangenisstraf van 6 maanden.  

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan diefstal met braak, inklimming, valse sleutels, feiten 

waarvoor hij op 31.01.2000 veroordeeld werd door de Correctionele Rechtbank van Oudenaarde tot een 

definitief geworden gevangenisstraf van 6 maanden. 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan mondelinge of schriftelijke bedreiging, smaad, verboden 

wapens, opzettelijke slagen en verwondingen, vernieling, feiten waarvoor hij op 04.12.2000 veroordeeld 

werd door de Correctionele Rechtbank van Oudenaarde tot een definitief geworden gevangenisstraf van 

9 maanden. 

Betrokkene werd op 29.03.2019 onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van slagen en 

verwondingen, feiten waarvoor hij mogelijks veroordeeld kan worden. 

Gelet op de herhaling van deze feiten en gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat 

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

Er bestaat een risico tot nieuwe schending van de openbare orde. 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek. 

 

Betrokkene vormt een risico op onderduiken: de betrokkene heeft onmiddellijk na de beslissing 

weigering binnenkomst/eind verblijf/terugdrijvingsmaatregel/verwijderingsmaatregel een nieuwe 

verblijfsaanvraag ingediend op 12.06.2018. 

 

In de vragenlijst hoorrecht ingevuld op 01.04.2019 verklaart betrokkene dat hij ziek is (behandeling 

tegen methadone) en aangezien hij homoseksueel is, zou hij niet naar zijn land van herkomst terug 

kunnen keren. Hij legt geen enkele bewijs ter staving van deze beweringen. Betrokkene heeft ook nooit 

een verzoek tot een internationale bescherming gevraagd. Bovendien werd zijn aanvraag artikel 9ter, 

ingediend op 12.06.2018, geweigerd, waarmee de betrokkene uitgesloten werd van het voordeel van 

voornoemd artikel 9ter gezien er ernstige redenen waren om aan te nemen dat de betrokkene 

handelingen gepleegd had, bedoeld in artikel 55/4. Een vrees in het kader van artikel 3 EVRM kan dus 

niet aangenomen worden. 

 

Vasthouding  

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ter terechtzitting wordt gewezen op het arrest nr. 220 988 van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) van 10 mei 2019 dat het beroep door de verzoekende 

partij, aangetekend tegen de beslissing van 25 januari 2019 van de gemachtigde van de bevoegde 

minister, verwerpt. Deze beslissing is definitief in het rechtsverkeer. Het arrest nr. 220 988 kent bijgevolg 

kracht van gewijsde. 

 

De Raad wijst erop dat de middelen, aangehaald in het beroep dat leidde tot het arrest nr. 220 988, 

gelijk zijn voor wat de aangevoerde schending betreft van de artikelen 3 en 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome 

op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat enkel in het verzoekschrift van het huidige beroep werd 

toegevoegd, op ongestaafde wijze, dat de verzoekende partij homoseksueel is en dat zij betwist de 

openbare orde te hebben geschonden. 
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Ter terechtzitting wordt aan de advocaat van de verzoekende partij gevraagd of zij meent haar belang te 

kunnen behouden, rekening houdend met het arrest van de Raad met nr. 220 988 en de gelijkaardige 

middelen als aangehaald in die zaak. 

 

Artikel 39/56 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) bepaalt dat de in 

artikel 39/2 van die wet bedoelde beroepen voor de Raad kunnen worden gebracht “door de 

vreemdeling die doet blijken van een belang of een benadeling”. In de memorie van toelichting bij het 

ontwerp dat tot die bepaling heeft geleid, wordt gewezen op de analogie met artikel 19, eerste lid, van 

de gecoördineerde wetten op de Raad van State en wordt uitdrukkelijk gesteld dat voor de interpretatie 

van het begrip “belang” derhalve kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan dit 

begrip heeft gegeven (Parl. St. Kamer, 2005-06, DOC 51 2479/001, 118). 

 

Een verzoekende partij beschikt over het rechtens vereiste belang indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

zij dient door de bestreden administratieve rechtshandeling een persoonlijk, rechtstreeks, zeker, actueel 

en wettig nadeel te lijden en de eventueel tussen te komen nietigverklaring van die rechtshandeling 

moet haar een direct en persoonlijk voordeel verschaffen, hoe miniem ook. 

 

Het belang waarvan zij blijk moet geven, dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het 

annulatieberoep en zij moet dat belang behouden tot aan de uitspraak. Een verzoekende partij die haar 

belang bij het door haar ingestelde annulatieberoep bij de Raad wil bewaren, moet bovendien een 

voortdurende en ononderbroken belangstelling voor haar proces tonen. Wanneer haar belang op grond 

van relevante gegevens in vraag wordt gesteld, moet zij daarover standpunt innemen en het actuele 

karakter van haar belang aantonen. 

 

Met andere woorden: wanneer er twijfel rijst omtrent het belang van de verzoekende partij, komt het 

haar dus toe alle nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat de 

vernietiging van de bestreden beslissing haar een concreet voordeel oplevert (RvS 7 januari 2015, nr. 

229.752, Deceuninck). 

 

Ter terechtzitting antwoordt de advocaat van de verzoekende partij enkel dat zij zich omtrent het belang 

gedraagt naar de wijsheid van de Raad. 

 

Met een dergelijk antwoord toont de verzoekende partij haar belang niet aan. 

 

Bij gebrek aan enige concrete toelichting moet worden besloten dat de verzoekende partij geen blijk 

geeft van het vereiste actuele belang voor de vernietiging van de bestreden beslissing (RvS 18 

december 2012, nr. 221.810). 

 

Temeer er geen nieuwe elementen zijn aangehaald in het huidige beroep behalve de ontkenning van de 

openbare orde en de berichtgeving dat de verzoekende partij homoseksueel zou zijn. De Raad wijst er 

volledigheidshalve op dat geen bewijs of aanwijzing voorligt dat de verzoekende partij homoseksueel is 

en dat zij anderzijds de opgesomde correctionele veroordelingen in de bestreden beslissing niet ontkent.  

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt geen slagen en verwondingen te hebben toegediend op 29 maart 

2019, merkt de Raad op dat zij onder aanhoudingsmandaat werd geplaatst, wat inhoudt dat de feiten 

ernstig zijn en aanwijzingen van schuld voorhanden zijn.  

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. 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 Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen september tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


