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 nr. 228 466 van 5 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. THOEN 

Pieter de Coninckstraat 43 

2600 BERCHEM 

  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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 9 juli 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 4 juli 2019 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 15 juli 2019 met refertenummer X. 

 

Gelet op de beschikking van 11 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. GIJSELS, die loco advocaat J. THOEN verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van attaché K. PAPPAERT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 4 juli 2019 wordt de verzoekende partij het bevel om het grondgebied te verlaten gegeven. Dit is de 

bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

Aan de Heer, die verklaart te heten: 

Naam: K. (..), 

Voornaam: I. (..) 

Geboortedatum: 20.12.1995 
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Geboorteplaats; Freetown 

Nationaliteit: Sierra Leone 

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 naartoe te begeven, 

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

uiterlijk op 04/07/2019. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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. 

5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang of verblijf, gesignaleerd staat in het 

Schengeninformatiesysteem en/of in de Algemene Nationale Gegevensbank, overeenkomstig artikel 3, 

5°. 

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 werd door Zwitserland CH60000006979080000 ter fine van weigering van toegang 

gesignaleerd in de staten die partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen, 

ondertekend op 19 juni 1990, hetzij omdat zijn aanwezigheid een gevaar uitmaakt voor de openbare 

orde of de nationale veiligheid, hetzij omdat hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

verwijderingsmaatregel die noch ingetrokken noch opgeschort werd en die een verbod van toegang 

behelst wegens overtreding van de nationale bepalingen inzake de binnenkomst of het verblijf van de 

vreemdelingen. 

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

problemen te hebben. 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt 

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: 

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

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. 

Betrokkene is op 12/07/2018 ambtshalve afgeschreven en verloor op 08/05/2019 rechtop verblijf. Uit het 

administratief dossier blijkt dat sedertien geen stappen meer heeft ondernomen om zijn verblijf op een 

wettelijk voorziene manier te regulariseren. 

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

Betrokkene heeft zich 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. 

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 (08/05/2019 

dat hem betekend werd op 10/05/2019. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze 

beslissing heeft uitgevoerd. 

5° Betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk of een andere lidstaat dat noch 

opgeheven, noch opgeschort werd. 

Betrokkene Staat geseind door Zwitserland” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“1.3 De gegrondheid van het hoger beroep 

 

De heer K. (..) beschikt niet over een geldige verblijfstitel omdat deze hem werd afgenomen bij 

beslissing d.d. 8 mei 2019 waartegen reeds beroep werd aangetekend. Op heden mocht er echter nog 

geen beslissing volgen omtrent dit ingestelde beroep. (stuk 3) 
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Het feit dat de heer K. (..) al die tijd gewerkt heeft in België, bewijst echter op zichzelf dat hij hier zijn 

voornaamste verblijfplaats kent. (stuk 8-10) 

Voorts werd er tevens reeds beroep aangetekend tegen het bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 8 

mei 2019, doch ook hier mocht er nog geen beslissing volgen omtrent dit ingestelde beroep. (stuk 4) 

Ondanks het hoger beroep dat reeds werd ingesteld tegen de beslissing van de Algemene Directie 

Vreemdelingenzaken d.d. 8 mei 2019 en tegen het bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 8 mei 

2019, heeft men opnieuw een bevel om het grondgebied te verlaten uitgereikt aan de heer K. (..) op 4 

juli 2019.  

In verwijzing naar de eerder ingediende verzoekschriften, werden er echter verschillende middelen 

opgeworpen die deze beslissingen in hun motivering teniet doen. Zo wordt er onder andere aangegeven 

dat er sprake is van een duidelijke situatie van overmacht. 

Bovendien heeft de negatieve beslissing die eerder werden genomen door de Algemene Directie 

Vreemdelingenzaken d.d. 8 mei 2019, alsook het bevel om het grondgebied te verlaten d.d. 8 mei 2019 

en d.d. 4 juli 2019 een enorme impact op het leven van verzoeker.  

Het is namelijk zo dat indien men dit bevel zou uitvoeren, verzoeker niet enkel bevolen zou worden om 

het grondgebied te verlaten, maar bijgevolg zou hij tevens zonder verblijfplaats te komen zitten, zonder 

werk en zou zijn leven compleet worden afgebroken om het dan weer van 0 te moeten reconstrueren en 

op te bouwen.  

Verzoeker heeft daarenboven familie wonen in België  waaronder zijn broer waarmee hij een zeer 

hechte band heeft.  

Er is bijgevolg niet enkel sprake van een leven dat de heer K. (..) in België heeft opgebouwd waarbij hij 

zicht en volle wilt integreren, doch eveneens is er wel degelijk sprake van een familieleven dat hij heeft 

ontwikkeld in België. 

Bovendien is het zo dat verzoeker om redenen buiten zijn wil een periode niet in België was.  

Dit was minder dan één jaar. Hij werd ambtelijk geschrapt, maar tekende wel beroepen aan zoals 

voornoemd.  

Dit nieuwe bevel is dan ook onterecht genomen, en wel zeker als straks moet blijken dat dit beroep 

gegrond wordt verklaard en moet blijken dat hij zijn verblijfsvergunning herwint.” 

 

2.2. In zoverre verzoekende partij aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met het bestreden bevel om 

het grondgebied te verlaten, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3. Verzoekende partij wijst erop dat haar geldige verblijfstitel werd afgenomen en dat zij hiertegen 

beroep heeft aangetekend hetwelk nog hangende is. Zij verwijst naar haar middelen die zij opgeworpen 

heeft tegen de weigering om haar opnieuw in te schrijven en het bevel om het grondgebied te verlaten 

van 8 mei 2019. Als voormelde beroepen gegrond verklaard worden, dan is de bestreden beslissing ook 

onterecht genomen. 

 

2.4. De Raad stelt evenwel vast dat op 11 oktober 2019 bij arresten nrs. 227 365 en 227 366 de 

beroepen waarnaar de verzoekende partij verwijst verworpen werden. De vaststelling in de thans 

bestreden beslissing dat verzoekende partij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 

van de vreemdelingenwet vereiste documenten is aldus pertinent en correct. Voor zover het betoog van 

verzoekende partij nog betrekking heeft op de voorgaande beslissingen is dit niet dienstig nu deze niet 

het voorwerp uitmaken van onderhavig beroep en de beroepen hiertegen, zoals hoger reeds vermeld, 

verworpen werden.  

 

2.5. Waar verzoekende partij nog betoogt dat de bestreden beslissing ervoor zorgt dat zij haar leven 

vanaf nul moet heropstarten, toont zij geenszins aan dat de beoordeling inzake haar verblijfstoestand 

foutief of kennelijk onredelijk is. Zo wees de Raad in zijn arrest nr. 227 366 van 11 oktober 2019 er 

reeds op dat: “Uit nazicht van het administratief dossier blijkt verder dat verzoekende partij pas in het 

voorjaar van 2012 in België is aangekomen en zij dus tot bijna zeventienjarige leeftijd in het 

herkomstland is opgegroeid. Verder blijkt uit nazicht van het administratief dossier – visumaanvraag van 

verzoekende partij – dat haar moeder in Sierra Leone woont en dat verzoekende partij aldaar ook 
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scholing heeft genoten en aldus vertrouwd is met haar herkomstland. Eveneens blijkt dat verzoekende 

partij reeds enkele maanden na het vervoegen van haar vader in België zich op een ander adres heeft 

ingeschreven. Er blijkt aldus niet dat zij, naast louter affectieve banden, enige bijzondere band van 

afhankelijkheid vertoont met haar vader. Zij betwist ook niet dat zij geen minderjarige kinderen heeft in 

België noch dat zij geen medische problematiek heeft. Verder heeft verzoekende partij wel enige tijd in 

België gewerkt maar zij verbleef maar tot 2017 in België waarna zij geruime tijd in detentie in het 

buitenland heeft gezeten. Uit de kopie van haar Sierra Leonees paspoort blijkt verder dat dit op 16 

december 2016 afgegeven werd te Freetown zodat duidelijk blijkt dat verzoekende partij nog 

teruggekeerd is naar Sierra Leone en er wel degelijk nog banden heeft. Er blijkt niet dat de banden van 

verzoekende partij met België dermate zijn dat dit de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten in de weg staat.” Er liggen geen nieuwe gegevens voor die een andere beoordeling toelaten. 

Verzoekende partij verwijst thans in het verzoekschrift wel naar een broer die in België woont en 

waarmee zij een zeer hechte band zou hebben, maar verzoekende partij maakt met dit betoog evenmin 

aannemelijk dat er enige bijzondere vorm van afhankelijkheid bestaat tussen haarzelf en haar broer 

dewelke louter affectieve banden overstijgt. De bestreden beslissing belet de verzoekende partij ook 

geenszins om contact te onderhouden met haar broer via moderne communicatiemiddelen of 

familiebezoek.  

 

2.6. Ter terechtzitting legt de advocaat van verzoekende partij nog een gans stukkenbundel neer. Dit 

bundel bevat ondermeer de beslissingen van 8 mei 2019 en de beroepen die hiertegen werden 

ingesteld alsook de thans bestreden beslissing. Verder legt zij een bewijs voor van haar terugvlucht naar 

België op 29 oktober 2018 alsook het feit dat zij van 30 oktober 2017 tot 29 oktober 2018 in de 

gevangenis in het buitenland zat. Dit zijn evenwel gegevens die de Raad reeds gekend waren.  

 

Verder legt verzoekende partij nog loonfiches en een individuele rekening kwartaal 1 + 2 van 2019 neer. 

De advocaat van verzoekende partij betoogt ter terechtzitting dat zij met deze stukken wenst aan te 

tonen dat verzoekende partij niet langer dan een jaar afwezig kon geweest zijn en uit zij aldus kritiek op 

de beslissing van 8 mei 2019 waarbij geen gunstig gevolg werd gegeven aan de aanvraag om opnieuw 

in de vorige administratieve toestand te worden geplaatst. De Raad herhaalt evenwel dat deze 

beslissing niet het voorwerp uitmaakt van onderhavig beroep en de Raad reeds bij arrest nr. 227 365 

van 11 oktober 2019 het beroep hiertegen verworpen heeft.  

 

2.7. 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 vijf november tweeduizend negentien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


