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 nr. 230 886 van 7 januari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Montenegrijnse nationaliteit te zijn, op 2 januari 2020 

heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 30 december 2019 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 

13septies). 

 

Gezien titel Ibis, 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 2 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. GEENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat 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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Op 30 december 2019 neemt de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de bestreden beslissing die als volgt is 

gemotiveerd: 

 

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

VERWIJDERING 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Zuiderkempen op 30.12.2019 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden 

met zijn verklaringen. 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: H. 

voornaam: Z. 

geboortedatum: (…)1969 

geboorteplaats: Kragujevac 

nationaliteit: Servië en Montenegro 

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(2), 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: 

 

O de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur van 

90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen 

of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

Betrokkene verklaart sedert 06.09.2019 op het grondgebied van de Schengenstaten. 

Binnenkomststempel van 06.09.2019 in Slovenië 

Betrokkene verklaart dat hij een dochter in een ontvangcentrum voor asielzoekers heeft in België. Hij 

heeft geen medische problemen. 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: 

X 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 beweert sinds 28.12.2019 in België te verblijven maar hij kan het niet bewijzen. Uit het 

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

regulariseren. 

 

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 toepassen2 om de volgende redenen: 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

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. 
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Betrokkene beweert sinds 28.12.2019 in België te verblijven maar hij kan het niet bewijzen. Uit het 

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

regulariseren. 

Betrokkene geeft geen reden op waarom hij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland. 

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. 

 

 (…)” 

 

 

2. Over de vrijheidsberoving 

 

Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, blijkt uit artikel 71, eerste lid van 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. 

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

Verzoeker bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt door de verwerende partij 

niet betwist.   

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 
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3.3.1. Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden 

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden 

(RvS 17 december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Daarenboven volgt uit artikel 39/82, § 4, vierde lid van de Vreemdelingenwet dat in het kader van de 

procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid “De kamervoorzitter of de rechter in 

vreemdelingenzaken een zorgvuldig en nauwgezet onderzoek [doet] van alle bewijsstukken die hem 

worden voorgelegd, inzonderheid die welke van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te 

geloven dat de uitvoering van de bestreden beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te 

worden onderworpen aan de schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen 

afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming 

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.” 

 

3.3.2. Verzoeker voert in een enig middel onder meer de schending aan van artikelen 1, § 2 en 74/14, § 

3, 1° van de Vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

Het middel wordt als  volgt toegelicht:  

 

“1. Het bevel om het grondgebied te verlaten werd de verzoekende partij opgelegd in toepassing van 

artikel 7, eerste alinea, 1° van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 7 van de Vreemdelingenwet is een gedeeltelijke omzetting van artikel 6 van de Terugkeerrichtlijn 

(Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.; Parl.St. Kamer, 2011- 2012, nr. 53K1825/001, 23).  

 

Door het geven van het bestreden bevel, zijnde een terugkeerbesluit, wordt derhalve uitvoering gegeven 

aan het Unierecht.  

 

2. In toepassing van artikel 74/14, § 1 Vreemdelingenwet bepaalt de beslissing tot verwijdering een 

termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. Artikel 74/14, §1 Vreemdelingenwet stelt 

letterlijk: “De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te 

verlaten” (zie ook artikel 7 van de Terugkeerrichtlijn).  

 

De termijn van dertig dagen vormt derhalve de regel.  

 

Artikel 74/14, §3 Vreemdelingenwet voorziet in een aantal restrictieve gevallen waarin afgeweken kan 

worden van deze termijn (1° - 6°). Het behoort met andere woorden tot de discretionaire bevoegdheid 

van de Dienst Vreemdelingenzaken om af te wijken van de termijn van dertig dagen om het grondgebied 

te verlaten. Artikel 74/14, §3 Vreemdelingenwet stelt daarom letterlijk: “Er kan worden afgeweken van de 

termijn bepaald in § 1”. 

 

Artikel 74/14, §3 Vreemdelingenwet voorziet in een aantal restrictieve gevallen waarin afgeweken kan 

worden van deze termijn (1° - 6°).  

 

Het behoort met andere woorden tot de discretionaire bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken 

om af te wijken van de termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. Artikel 74/14, §3 

Vreemdelingenwet stelt daarom letterlijk: “Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1”. 

 

Indien de verwerende partij toepassing maakt van een restrictieve omschreven geval in artikel 74/14, §3 

Vreemdelingenwet, dan dient de beslissing tot verwijdering “een termijn van minder dan zeven dagen 

ofwel geen enkele termijn” te bepalen (artikel 74/14, §3 in fine Vreemdelingenwet).  

 

Het komt binnen de discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij toe om een termijn te bepalen. 

De motieven tot het bepalen van de termijn, dienen expliciet opgenomen te worden, gelet op de 

vereisten van artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van 

bestuurshandelingen. 

 

 

3. In casu wordt door de gemachtigde toepassing gemaakt van artikel 74/14, §3, 1° Vreemdelingenwet 

om zowel af te wijken van de termijn van 30 dagen als het opleggen van een termijn van nul dagen. 
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Zowel bij de beslissing tot het afwijken van de termijn van dertig dagen als bij de beslissing om geen 

termijn op te leggen, gaat de verwerende partij uit van de bewering dat er sprake zou zijn van een risico 

op onderduiken. 

 

De rechtsgrondslag voor deze beslissing wordt expliciet gezocht in artikel 74/14, §3, 1° 

Vreemdelingenwet.  

 

Artikel 74/14, §3, 1° Vreemdelingenwet stelt: 

 

§3 

Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in §1 indien: 

1° er een risico op onderduiken bestaat 

 

Deze bepaling vormt een gedeeltelijke omzetting vormt van artikel 7 van de richtlijn 2008/115/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 

derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. 

 

Artikel 7, 4 van de Terugkeerrichtlijn voorziet dat: 

 

Indien er een risico op onderduiken bestaat, of een aanvraag voor een verblijfsvergunning als kennelijk 

ongegrond dan wel frauduleus afgewezen is, dan wel indien de betrokkene een gevaar vormt voor de 

openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid, kunnen de lidstaten afzien van het 

toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek, of een termijn toekennen die korter is dan zeven 

dagen. 

 

Artikel 3, 7 van de Terugkeerrichtlijn omschrijft het “risico op onderduiken” als volgt: 

 

“risico op onderduiken”: het in een bepaald geval bestaan van redenen, gebaseerd op objectieve, in 

wetgeving vastgelegde criteria, om aan te nemen dat een onderdaan van een derde land jegens wie 

een terugkeerprocedure loopt, zich zal onttrekken aan het toezicht; 

 

De Terugkeerrichtlijn vereist derhalve dat er in de wetgeving zelf objectieve criteria worden vastgesteld 

op basis waarvan het risico op onderduiken moet worden bepaald. 

 

Uit de rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Justitie (de arresten Sagor, Mahdi en Al 

Chodor) volgt dat het vaststellen van een risico op onderduiken niet enkel moet berusten op een 

individueel onderzoek van het specifieke geval, maar ook op objectieve criteria die in de wetgeving 

vastgelegd zijn (HvJ 6 december 2012, C-430/11, Sagor, pt. 41; HvJ 5 juni 2014, nr. C-146/14PPU, pt. 

66; HvJ 11 juni 2015, C-554/12, C-554/12, Z.Zh. en O., pt. 49; HvJ 15 maart 2017, C-528/15, Al Chodor, 

pt. 41-47).  

 

4. Door de gemachtigde wordt in de bestreden beslissing kenbaar gemaakt dat men zich baseert op één 

objectief criterium: 

 

“1° De betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

ingediend, of heeft zijn verzoek om internationale bescherming niet binnen de door deze wet voorziene 

termijn gedaan” 

 

Dit criterium verwijst naar artikel 1, §2 van de Vreemdelingenwet.  

 

Deze bepaling vereist, in navolging van bovenvermelde richtlijn en rechtspraak, dat “het in paragraaf 1, 

11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na een individueel onderzoek 

en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening houdend met alle 

omstandigheden die eigen zijn aan elk geval”.  

 

Derhalve is in elk geval een individueel onderzoek vereist waarbij deze elementen worden vastgesteld. 
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5. De gemachtigde stelt als volgt: “Betrokkene beweert sinds 28.12.2019 in België te verblijven maar hij 

kan het niet bewijzen. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene 

manier heeft trachten te regulariseren”.  

 

Het risico op onderduiken werd, op basis van bovenvermeld criterium, door de gemachtigde derhalve 

afgeleid uit twee elementen die in overweging werden genomen: 

 

Verzoeker kan niet bewijzen dat hij sinds 28.12.2019 in België verblijft; 

Verzoeker heeft zijn verblijf niet op de wettelijk voorziene manier trachten te regulariseren. 

 

Het doel van het verblijf van verzoeker in België werd niet in overweging genomen, waaruit blijkt dat 

door de gemachtigde op onzorgvuldige wijze een individueel onderzoek werd gevoerd naar het risico op 

onderduiken. 

 

Verzoeker verblijft sinds 28 december 2019 in België om zijn dochter (mevrouw V.V, geboren op 

(…)1993 te Kraljevo, hebbende de nationaliteit van Servië, verblijvende te 9100 Sint-Niklaas, …) en zijn 

kleinkinderen te bezoeken.  

 

De dochter van verzoeker heeft drie kinderen.  M.E, werd geboren op (…) 2015 te Brasschaat. Zijn 

broertje, M.A, werd geboren op (…) 2013 te Oberkirch (Duitsland). De jongste telg van het gezin, M.M, 

werd geboren op (…) 2018 te Lier. De kinderen lopen school in de nabijheid van het opvangcentrum, te 

9100 Sint-Niklaas, (…), waar zij verblijven (zie stuk 2, 3 en 4). 

 

Enkel bij de beslissing tot het opleggen van een bevel om het grondgebied te verlaten (dus niet bij het 

bepalen van het risico op onderduiken) wordt kort (en onvolledig) vermeld: “Betrokkene verklaart dat hij 

een dochter in een opvangcentrum voor asielzoekers heeft in België” (stuk 1). 

 

Verzoeker is bovendien in het bezit van zijn internationaal paspoort evenals zijn nationale 

identiteitskaart, hetgeen een contra-indicatie uitmaakt voor het risico op onderduiken. In de bestreden 

beslissing wordt tevens vermeld: “Betrokkene geeft geen reden op waarom hij niet kan terugkeren naar 

zijn herkomstland”. Verzoeker kan dus zelf vrijwillig terugkeren. 

 

Verzoeker wijst bovendien, gelet op de datum van binnenkomst van verzoeker in het Rijk, op de inhoud 

van artikel 5 van de vreemdelingenwet: “De vreemdeling die niet logeert in een logementenhuis dat 

onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle der reizigers, moet zich, binnen drie 

werkdagen nadat hij het Rijk is binnengekomen, laten inschrijven bij het gemeentebestuur van de plaats 

waar hij logeert, tenzij hij behoort tot een der categorieën van vreemdelingen die de Koning van deze 

verplichting heeft vrijgesteld. De Koning bepaalt de wijze van inschrijving en het model van het attest dat 

bij de inschrijving wordt afgegeven en daarvan bewijs levert.” 

 

Ook deze elementen worden niet door de gemachtigde in overweging genomen, ondanks dat ze van 

belang zijn bij de beoordeling van het risico op onderduiken, waaruit blijkt dat door de gemachtigde op 

onzorgvuldige wijze een individueel onderzoek werd gevoerd naar het risico op onderduiken. 

 

6. Uit deze elementen blijkt dat geen ‘individueel onderzoek’ werd verricht zoals vereist door artikel 1, §2 

van de Vreemdelingenwet. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Hierdoor schendt de gemachtigde artikel 1, §2 van de Vreemdelingenwet evenals het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting.” 

 

3.3.3. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt:  
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“In het enige middel haalt verzoeker de schending aan van de artikelen 1, §2 en 74/14, §3-1° van de 

Vreemdelingenwet, van, de artikelen 3.7 en 7.4  van de Terugkeerrichtlijn, van het zorgvuldigheids- en 

het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.   

 

Hij betoogt dat de bestreden beslissing enkel gesteund is op het risico op onderduiken, met name het fit 

dat hij niet kan bewijzen sedert 28.12.2019 in België te verblijven en hij zijn verblijf niet op de wettelijk 

voorziene manier heeft trachten te regulariseren. Hij stelt dat er geen rekening gehouden is met het 

gegeven dat zijn dochter en kleinkinderen in België verblijven en hij bij hen op bezoek is.   Hij vervolgt in 

het bezit te zijn van een internationaal paspoort en een nationale identiteitskaart, hetgeen een contra-

indicatie uitmaakt voor het risico op onderduiken.  De verwerende partij diende volgens hem te 

motiveren waarom er geen aanleiding was tot een vermindering van de termijn voor een vrijwillig 

vertrek.  

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de reden waarom er geen termijn voor vrijwillig 

vertrek wordt toegestaan gesteund is op artikel 74/14 §3, 1° van de Vreemdelingenwet omdat er een 

risico op onderduiken bestaat. 

 

M.b.t. het risico op onderduiken dient te worden opgemerkt dat het niet is omdat de verwerende partij 

verzoeker zou kunnen aantreffen en hij zou verblijven op een vast adres in Sint-Niklaas, dat er geen 

sprake zou kunnen zijn van een risico op onderduiken.  

 

Hij blijft in gebreke met een begin van bewijs aan te tonen eerst sedert 28.12.2019 in België te 

verblijven, temeer daar uit zijn paspoort gebleken is dat hij het Schengengrondgebied reeds sedert 

06.09.2019 betreden heeft.  

 

Aangaande het risico op onderduiken luidt de bestreden beslissing als volgt: 

 

“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 beweert sinds 28.12.2019 in België te verblijven maar hij kan het niet bewijzen. Uit het 

administratief dossier blijkt 

niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.”  

 

In de bestreden beslissing wordt verder gemotiveerd: 

 

“Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

hem aan boord te laten gaan van de eerstvolgende vlucht met bestemming Servië.” 

 

Verzoeker toont het tegendeel  niet aan.  

 

Verzoeker toont verder met zijn algemeen en ongestaafd betoog niet aan de maximale duur van 90 

dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van Schengen of 

er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden te hebben.  

 

Aangaande de afwezigheid van een termijn voor vrijwillig vertrek motiveert de bestreden beslissing als 

volgt: 

 

“Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

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. 
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Betrokkene beweert sinds 28.12.2019 in België te verblijven maar hij kan het niet bewijzen. Uit het 

administratief dossier blijkt 

niet dat hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren. 

 

Betrokkene geeft geen reden op waarom hij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland. 

 

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.” 

 

Verzoeker toont met zijn betoog het tegendeel niet aan. 

 

Waar hij verwijst naar zijn dochter en kleinkinderen in België toont hij niet aan met hen een effectief 

gezinsleven te leiden waardoor het Bestuur er ook geen rekening mee diende te houden bij het nemen 

van de bestreden beslissing. 

 

Verzoekers inhoudelijke kritiek is geenszins dienstig, waardoor hij geen schending aannemelijk maakt 

van artikel 3 EVRM, van de artikelen 7 en 74/13 §3, 1° van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 3.7 

en 7.4 Terugkeerrichtlijn, van artikel 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, van het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en van 

de materiële motiveringsplicht. 

 

Het enige middel is niet ernstig.” 

 

3.3.4. Verzoeker betwist de gronden voor de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten niet, 

maar wel het gegeven dat hem geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegekend omdat er een risico 

op onderduiken bestaat. 

 

Artikel 74/14, §3, 1° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te verlaten. 

 Voor de onderdaan van een derde land die overeenkomstig artikel 6 niet gemachtigd is om langer dan 

drie maanden in het Rijk te verblijven, wordt een termijn van zeven tot dertig dagen toegekend. 

(….) 

§ 2. Zolang de termijn voor vrijwillig vertrek loopt, is de onderdaan van een derde land beschermd 

tegengedwongen verwijdering. 

 Om het risico op onderduiken tijdens deze termijn te vermijden, kan de onderdaan van een derde land 

worden verplicht tot het vervullen van preventieve maatregelen. 

 De Koning bepaalt deze maatregelen, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien : 

 1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

(…) 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen 

enkele termijn.” 

  

Artikel 74/14, §3, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet bepaalt derhalve dat er in het geval van een 

risico op onderduiken kan worden afgeweken van de in artikel 74/14, §1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet bedoelde uitvoeringstermijn van zeven tot dertig dagen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat afgegeven wordt aan de onderdaan van een derde land die overeenkomstig 

artikel 6 van de Vreemdelingenwet niet gemachtigd is om langer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven. Artikel 74/14, §3, tweede lid, van de Vreemdelingenwet stelt dat in dit geval de beslissing tot 

verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen enkele termijn bevat.  
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In casu werd ervoor geopteerd verzoeker geen vrijwillige uitvoeringstermijn te gunnen wegens dit risico 

op onderduiken. 

 

Artikel 1, §1, 11° van de Vreemdelingenwet definieert het risico op onderduiken als volgt: “het feit dat er 

redenen bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van een 

verwijderingsprocedure, een procedure voor toekenning van internationale bescherming of een 

procedure tot vaststelling van of tot overdracht naar de lidstaat die verantwoordelijk is voor de 

behandeling van het verzoek om internationale bescherming, met het oog op de criteria die opgesomd 

worden in § 2 zal onderduiken”.  

Dit artikel vormt een omzetting van artikel 3, lid 7 van de Terugkeerrichtlijn dat het “risico op 

onderduiken” definieert als het in een bepaald geval bestaan van redenen, gebaseerd op objectieve, in 

wetgeving vastgelegde criteria, om aan te nemen dat een onderdaan van een derde land jegens wie 

een terugkeerprocedure loopt, zich zal onttrekken aan het toezicht. 

 

Artikel 1, §2 van de Vreemdelingenwet bevat vervolgens een lijst van elf objectieve criteria voor het 

vaststellen van een risico op onderduiken. Deze objectieve criteria betreffen feiten of handelwijzen die 

aan de betrokkene kunnen worden toegeschreven of die hem kunnen worden verweten en die, omwille 

van hun aard of hun ernst, kunnen verklaren waarom er redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de 

betrokkene een reëel en actueel risico vormt dat hij zich zal onttrekken aan de verwijderings-, 

terugdrijvings- of overdrachtsmaatregel die ten opzichte van hem genomen of voorzien wordt (Parl.St. 

Kamer, 2016/2017, doc nr. 54-2548/001, p. 18). 

 

Artikel 1, §2 van de Vreemdelingenwet bepaalt verder dat het risico op onderduiken “actueel en reëel” 

moet zijn. “Het wordt na een individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve 

criteria vastgesteld, rekening houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval.” 

 

De voorbereidende werken verduidelijken dat er procedurele garanties gelden die de brede 

discretionaire bevoegdheid waarover verwerende partij beschikt om het risico op onderduiken te 

beoordelen, beperken. Zo volstaan het objectief criterium of de objectieve criteria die in aanmerking 

worden genomen, op zich alleen niet om het bestaan van een dergelijk risico vast te stellen. Vermelde 

wetsbepaling verduidelijkt dat er rekening moet worden gehouden “met alle omstandigheden die eigen 

zijn aan elk geval”, om zo te vermijden dat er automatisch kan worden geconcludeerd dat een risico op 

onderduiken bestaat omdat één of meerdere feiten die op de lijst vermeld worden, aanwezig zijn. Deze 

omstandigheden kunnen met name verbonden zijn met het gezinsleven van de betrokkene, zijn 

gezondheidstoestand, zijn leeftijd, zijn persoonlijkheid of zijn gedrag. Om te bepalen of er al dan niet 

een risico op onderduiken bestaat, zal de bevoegde overheid elke individuele situatie in haar totaliteit 

moeten onderzoeken (Parl.St. Kamer, 2016/2017, doc nr. 54-2548/001, p. 18). 

 

In het Terugkeerhandboek van de Europese Commissie wordt benadrukt dat vrijwillige terugkeer één 

van de kerndoelstellingen van de Terugkeerrichtlijn is. Er wordt gepreciseerd dat automatismen moeten 

worden vermeden en elk geval moet individueel worden beoordeeld. Generaliserende bepalingen 

stroken niet met de definitie van risico op onderduiken, het evenredigheidsbeginsel en de verplichting 

elk geval afzonderlijk te beoordelen. Automatische aannames doen de nuttige werking van artikel 7 

teniet, met name de bevordering van vrijwillig vertrek (zie bijlage bij de aanbeveling van de Commissie 

van 1 oktober 2015 tot vaststelling van een gemeenschappelijk "terugkeerhandboek" voor gebruik door 

de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij het uitvoeren van terugkeergerelateerde taken, Pb.L. 19 

december 2017, nr. 339/92) 

 

Aldus bevat artikel 1, §2 van de Vreemdelingenwet een subjectieve component (individueel onderzoek 

van het geval) en anderzijds een objectieve component (gebaseerd op objectieve, in wetgeving 

vastgelegde criteria). Het risico op onderduiken houdt dus twee cumulatieve vereisten in, namelijk dat 

het bestuur de individuele en concrete omstandigheden van de situatie van elke vreemdeling geval per 

geval moet onderzoeken en dit op een actuele wijze, en er daarbij over moet waken dit onderzoek te 

baseren op objectieve, op algemene wijze vastgestelde criteria. 

 

In dit kader herinnert de Raad aan het zorgvuldigheidsbeginsel dat de overheid verplicht haar 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411, RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet 

steunen op alle gegevens van het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. De 

zorgvuldigheidsplicht houdt ook in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle  
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relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 

107.624). 

 

3.3.5. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker op basis van artikel 74/14, §3, 1° van de 

Vreemdelingenwet geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt verleend omdat in casu een risico op 

onderduiken bestaat. 

 

In de bestreden beslissing duidt de verwerende partij daartoe enkel één criterium uit artikel 1, §2 van de 

Vreemdelingenwet aan: 

- 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. 

 

De verwerende partij motiveert daarbij in feite: “Betrokkene beweert sinds 28.12.2019 in België te 

verblijven maar hij kan het niet bewijzen. Uit het administratief dossier blijkt niet dat hij zijn verblijf op de 

wettelijk voorziene manier heeft trachten te regulariseren.” 

 

Verzoeker betoogt dat dat er op onzorgvuldige wijze een individueel onderzoek werd gevoerd naar het 

risico op onderduiken. Hij zet uiteen met welke omstandigheden de verwerende partij geen rekening 

heeft gehouden.  

 

De Raad stelt samen met de verzoeker vast dat hij in bezit is van een geldig paspoort en een geldige 

nationale identiteitskaart, waarvan kopieën zich in het administratief dossier bevinden. Uit het 

administratief rapport ‘illegaal verblijf – SIS seining’ en het gehoorverslag, beiden van 30 december 

2019 en terug te vinden in het administratief dossier, blijkt dat verzoeker het doel van zijn verblijf in 

België heeft uiteengezet, met name dat hij een dochter heeft die in Sint-Niklaas woont en dat hij haar 

wilde bezoeken. Ter terechtzitting wijst de raadsman van verzoeker er verder op dat verzoeker een vast 

verblijfsadres heeft opgegeven, hetgeen steun vindt in het administratief rapport ‘illegaal verblijf – SIS 

seining’. Noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende 

partij deze elementen in overweging heeft genomen in het kader van een algeheel onderzoek naar een 

risico op onderduiken. 

 

Verzoeker stelt nog verklaard te hebben dat hij sinds 28 december 2019 in België verblijft. In de 

bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker dit niet kan bewijzen. Ter terechtzitting verwijst de 

raadsman van verzoeker naar de Flixbus tickets die zich in het administratief dossier bevinden. Volgens 

de raadsman tonen deze tickets aan dat verzoeker op 27 december 2019 vanuit Rome, Italië een 

Flixbus heeft genomen om vervolgens toe te komen in Antwerpen, België, op 28 december 2019. De 

Raad wijst er bij deze op dat een verzoeker, onafgezien van het bepaalde in artikel 39/60 van de 

Vreemdelingenwet, steeds de mogelijkheid heeft om voor de Raad een nieuw middel te ontwikkelen of 

een middel concreet aan te vullen wanneer de grief is gebaseerd is op een gegeven waarvan hij slechts 

kennis kon nemen na inzage van het administratief dossier (cf. A. WIRTGEN, Middelen en het 

ambtshalve aanvoeren van middelen in het bijzonder, in Raad van State, I. afdeling administratie, 

Brugge, die Keure, 2004, 50 - 54).  

Noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij 

rekening heeft gehouden met deze Flixbus tickets, die op het eerste gezicht de verklaring van verzoeker 

dat hij op 28 december 2019 het Belgische grondgebied is binnengekomen lijken te staven en minstens 

een begin van bewijs vormen. De Raad stelt verder vast dat de verwerende partij ter terechtzitting niet 

repliceert op de verwijzing van de raadsman naar de Flixbus tickets in het administratief dossier en 

bijgevolg geen argumenten aanvoert die anders kunnen doen beslissen. In de nota volhardt de 

verwerende partij in de stelling dat er geen begin van bewijs voorligt, maar ook hier blijkt niet dat 

rekening werd gehouden met de Flixbus tickets in het administratief dossier.  

In zijn verzoekschrift vermeldt verzoeker, gelet op de inhoud van de datum van zijn binnenkomst in 

België, met name 28 december 2019, de inhoud van artikel 5 van de Vreemdelingenwet. Daaruit volgt 

dat een vreemdeling die niet in een hotel logeert, zich binnen de drie werkdagen nadat hij het Rijk is 

binnengekomen, moet laten inschrijven bij het gemeente bestuur van de plaats waar hij logeert. De 

bestreden beslissing werd evenwel reeds genomen op 30 december 2019.  

 

Gelet op wat voorafgaat, besluit de Raad dat verzoeker kan worden bijgetreden in het standpunt dat op 

onzorgvuldige wijze een individueel onderzoek werd gevoerd naar het risico op onderduiken. Er blijkt 

niet dat de verwerende partij bij het beoordelen van het actueel en reëel risico op onderduiken,  

rekening heeft gehouden met alle omstandigheden eigen aan verzoekers geval. 
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De verwijzingen in de nota naar motieven die enkel betrekking hebben op de gronden waarop het 

bestreden bevel steunt of enkel betrekking hebben op de beslissing tot afgifte van terugleiding, zijn niet 

pertinent daar deze motieven losstaan van de redenen van de beslissing tot afwezigheid van een termijn 

om het grondgebied te verlaten.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 1, § 2 en artikel 74/13, § 3, 1° van de 

Vreemdelingenwet wordt aangenomen.  

 

Het middel is in de besproken mate gegrond en dus ernstig.  

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.  

 

Gelet op de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden eigen aan de zaak moet redelijkerwijze 

worden aangenomen dat verzoeker een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan bij de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

Verzoekers nadeel bestaat er immers in dat hij meteen en zonder verwijl aan een gedwongen 

verwijdering wordt onderworpen, wat - gezien de impact ervan op een persoon - als een ernstig nadeel 

moet worden aanzien.  

Dit nadeel vindt zijn grondslag in het feit dat een risico op onderduiken werd vastgesteld zonder dat er 

rekening werd gehouden met de elementen die de zaak van verzoeker op het ogenblik van het treffen 

van de bestreden beslissing kenmerken. 

Zodoende is tevens voldaan aan de derde cumulatieve voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel.  

 

3.5. Derhalve is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden, zodat de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van het bevel om het grondgebied te verlaten met onmiddellijke terugleiding naar de 

grens wordt bevolen. 

 

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 

onderzocht. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van het bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering van 30 december 2019 wordt 

bevolen. 

 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven januari tweeduizend twintig door: 

 

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

 

mevr. H. CALIKOGLU, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU M. MAES 

 


