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 nr. 231 795 van 24 januari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Eindgracht 1 

3600 GENK 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 21 januari 2020 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken 

en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 15 januari 2020 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), aan de 

verzoekende partij ter kennis gebracht op 16 januari 2020.  

 

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 21 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, 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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Verzoeker die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, wordt op 15 januari 2020 aangetroffen terwijl 

hij zwartwerk verricht. Er wordt een administratief rapport illegaal verblijf opgesteld. 

 

Op 15 januari 2020 wordt verzoeker gehoord. 

 

Op 15 januari 2020 neemt de gemachtigde van de bevoegde minister de beslissing houdende bevel om 

het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de 

bestreden beslissing: 

 

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

VERWIJDERING 

 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Regio Puyenbroeck op 15.01.2020 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: P.  

voornaam: O.  

geboortedatum: (…)1973  

geboorteplaats: <AANVULLEN - LIEUNAISSANCE>  

nationaliteit: Oekraïne  

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:  

 

zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging;  

 

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

het moment van zijn/haar arrestatie. 

Betrokkene bezit geen tewerkstellingsvergunning, vastgesteld door de sociale inspectie op dd 

15.01.2020 etrokkene 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.  

 

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

 

duiken:  

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 27.12.2019 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 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. 

 

Terugleiding naar de grens 
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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.  

Betrokkene beweert sinds 27.12.2019 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

hij zijn verblijf op de wettelijk voorziene manier heeft trachten 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. Betrokkene geeft geen reden op waarom hij niet kan 

terugkeren naar zijn herkomstland. 

 

Betrokkene verklaart geen medische problemen te hebben  

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. 

 

Vasthouding 

(…).” 

 

Op 15 januari 2020 wordt ten opzichte van verzoeker ook een inreisverbod genomen (bijlage 13sexies). 

 

Op 20 januari 2020 ondertekent verzoeker een verklaring waarin hij meedeelt dat hij vrijwillig wil 

vertrekken. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Overeenkomstig artikel 39/57 § 1, derde lid 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) werd de vordering tegen de verwijderingsmaatregel ingesteld binnen de tien dagen.  

 

2.2. Ter zitting van 23 januari 2020 legt de advocaat van de verwerende partij een document neer van 

22 januari 2020 ondertekend door verzoeker waarin verzoeker schrijft dat hij zo snel mogelijk wil 

terugkeren naar Oekraïne en hij afstand doet van alle beroepen. De advocaat van de verwerende partij 

meent dat hierdoor twijfels rijzen over het mandaat van de advocaat van verzoeker.  

 

De advocaat van verzoeker stelt ter zitting dat er een verschil is tussen een gedwongen en een 

vrijwillige verwijdering en stelt dat er wel een mandaat is, minstens op het ogenblik van het instellen van 

het beroep. 

 

De Raad volgt de verwerende partij dat er inderdaad twijfels rijzen over het huidige mandaat van de 

advocaat van verzoeker. Te dezen zal hieronder echter blijken dat de vordering verworpen wordt, zodat 

op deze procedurele kwestie niet verder wordt ingegaan in het kader van de uiterst dringende 

procedure. 

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. Er is voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 43, § 1, eerste lid, van het PR RvV. De 

verzoekende partij wijst er immers terecht op dat zij reeds van haar vrijheid is beroofd met het oog op de 
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gedwongen tenuitvoerlegging van deze beslissing binnen een korte termijn en heeft dus de feiten 

uiteengezet die de indiening van de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  

 

De verwerende partij betwist het hoogdringende karakter van de vordering niet. 

 

3.2. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet, slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan 

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. 

 

3.3.1. In een enig middel voert verzoeker het volgende aan: 

 

A) Schending van artikel 7.4 Terugkeerrichtlijn, iuncto schending van artikel 2, 3 van de Wet 

Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen en schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

Aan verzoeker werd de beslissing betekend: bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering. 

De bestreden beslissing houdt in dat verzoeker verwijderd dient te wroden naar Oekraïne.  

De Dienst Vreemdelingenzaken verwijst naar artikel 7 alinea 1 van de Vreemdelingenwet:  

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

8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent, zonder 

in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 

Verder verwijst de Dienst Vreemdelingenzaken naar artikel 74/14 §3, 1° er bestaat een risico op 

onderduiken. 

Er dient evenwel benadrukt te worden dat er tussen de Europese Unie en Oekraïne een visumvrijstelling 

geldt.  

Verzoeker was dan ook van mening dat er geen visum diende aangevraagd te worden.  

Om deze reden heeft hij dan ook geen binnenkomststempel in zijn reisdocument.  

Daarenboven dient benadrukt te worden dat Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de 

Raad 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 (hierna: 

Terugkeerrichtlijn) in artikel 7.4 uitdrukkelijk de limitatieve voorwaarden bepaalt waaronder lidstaten 

kunnen afzien van het toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek of een termijn toekennen die 

korter is dan zeven dagen (in casu werd afgezien van een termijn van vrijwillig vertrek). 

De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat er een risico bestaat op onderduiken, omdat: 

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

verzoek of internationale bescherming heeft ingediend binnen de door de wet voorziene termijn; 

Betrokkene beweert sinds 27.12.2019 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

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

3° betrokkene niet werkt of heeft meegewerkt met de overheden; 

Hij 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.  

In arrest nr. C-163/17 van 19 maart 2019 verduidelijkt het Europees Hof van Justitie (HvJ), in antwoord 

op prejudiciële vragen, het begrip ‘onderduiken’ uit de Dublin III-verordening. 

Het HvJ verduidelijkt dat pas sprake is van onderduiken als de overdracht niet kan doorgaan omdat: 

• de persoon doelbewust buiten het bereik blijft van de autoriteiten 

• wat wordt vermoed wanneer de verzoeker zijn toegekende woonplaats verlaat zonder de 

autoriteiten in te lichten, op voorwaarde dat hij geïnformeerd is over de plicht zijn afwezigheid te melden 

Volgens het HvJ moet deze beoordeling gebaseerd zijn op een individueel onderzoek van de situatie 

van de betrokkene. 

Er kan mutatis mutandis in casu hiernaar verwezen worden.  

Verzoeker heeft de nationaliteit van een land waar de Europese Unie bevoorrechte banden mee heeft.  

Er blijkt niet uit de bestreden beslissing op welke gronden de Dienst Vreemdelingenzaken van oordeel is 

dat de betrokkene doelbewust buiten het bereik zou blijven van de autoriteiten.  

Het feit dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich baseert op een zeer algemene toepassing van het risico 

op onderduiken, namelijk het feit dat de betrokkene zijn verblijf niet heeft trachten te regulariseren, 

maakt dat er onvoldoende werd rekening gehouden met de situatie in het concreet geval.  

Er dient dan ook besloten te worden dat de Dienst Vreemdelingenzaken zich, bij het nemen van de 

bestreden beslissing, onvoldoende heeft gesteund op individueel onderzoek. Belangrijk in casu is het 

feit dat verzoeker de nationaliteit heeft van een land waar de Europese Unie bevoorrechte banden mee 

heeft, en dat er geen visumplicht geldt voor personen van dat land om naar de Europese Unie te komen. 
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Om deze reden dient de Dienst Vreemdelingenzaken uitgebreider te motiveren waarom de Dienst 

Vreemdelingenzaken van mening is dat er in casu sprake is van een risico op onderduiken in de zin van 

artikel 7.4 van de Terugkeerrichtlijn, en waarom geopteerd wordt om de bestreden beslissing te nemen: 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, wanneer deze de 

administratieve formaliteit niet heeft vervuld, die dus aan een minder zware administratieve formaliteit 

dient te voldoen dan de personen die behoren tot een land waar de Europese Unie geen bilateraal 

akkoord mee gesloten heeft.  

De bestreden beslissing schendt aldus artikel 7.4 Terugkeerrichtlijn iuncto artikel 2-3 Wet Uitdrukkelijke 

Motivering van Bestuurshandelingen, alsook het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is;” 

 

3.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 

29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” 

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de 

genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 7, eerste lid, 1° en 8° van de Vreemdelingenwet en artikel 74/14, § 3, 1° van de 

Vreemdelingenwet. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker een 

bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten omdat hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn 

van de vereiste documenten (hij is niet in het bezit van documenten op het moment van zijn arrestatie) 

en omdat hij een beroepsbedrijvigheid uitoefent zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste 

machtiging (de sociale inspectie stelde vast dat hij geen tewerkstellingsvergunning bezit). De motivering 

in feite aangaande het niet toestaan van een termijn voor vrijwillig vertrek is dat er een risico op 

onderduiken bestaat: verzoeker heeft geen verblijfsaanvraag of verzoek om internationale bescherming 

ingediend  en hij werkt niet mee met de overheden. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze 

motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de 

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele 

motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling 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 in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

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 van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken.  

 

3.3.3. Verzoeker meent dat er sprake is van een visumvrijstelling voor Oekraïense burgers. Hij 

verduidelijkt dit niet verder. 

 

De Raad merkt op dat ingevolge de verordening (EU) nr. 2018/1806 van het Europees Parlement en de 

Raad van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij 

overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen 

waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, Pb.L. 28 november 2018, afl. 303, 39, 

Oekraïners, die houder zijn van een biometrisch paspoort dat is afgegeven door Oekraïne 
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overeenkomstig de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), vrijgesteld zijn 

van de visumplicht. 

 

Er wordt niet betwist dat verzoeker op het ogenblik waarop hij werd aangehouden, geen documenten 

heeft voorgelegd. Pas na de bestreden beslissing werd een Oekraïens paspoort en een Oekraïense 

identiteitskaart voorgelegd. 

 

Artikel 20.1 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst bepaalt het volgende:  

 

“Vreemdelingen die niet aan de visumplicht zijn onderworpen, mogen zich voor de duur van ten hoogste 

90 dagen binnen een periode van 180 dagen, op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende 

Partijen vrij verplaatsen, voor zover zij voldoen aan de in artikel 5, lid 1, onder a), c), d) en e), bedoelde 

voorwaarden voor binnenkomst.”  

 

In dit verband wordt opgemerkt dat de bestreden beslissing werd genomen op een ogenblik dat 

verzoeker geen documenten kon voorleggen, onder meer in toepassing van artikel 7, eerste lid, 8° van 

de Vreemdelingenwet omdat verzoeker een beroepsbedrijvigheid uitoefende zonder in het bezit te zijn 

van de daartoe vereiste machtiging: de sociale inspectie stelde op 15 januari 2020 vast dat verzoeker 

geen tewerkstellingsvergunning bezit. Verzoeker betwist dit motief niet. Een van de situaties vermeld in 

artikel 7 van de vreemdelingenwet volstaat om een bevel om het grondgebied te verlaten te 

onderbouwen.  

 

Verzoeker toont in het middel niet aan dat in casu de omstandigheid dat hij –onder voorwaarde dat hij in 

het bezit is van een biometrisch paspoort- vrijgesteld is van de visumplicht en nog geen drie maanden 

op het Belgisch grondgebied verbleef de toepassing van artikel 7, eerste lid, 8°, van de 

Vreemdelingenwet in de weg staat.  

 

Artikel 23.3 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst voorziet in situaties waarin de vreemdeling die 

niet (meer) voldoet aan de op het grondgebied van één der Overeenkomstsluitende Partijen geldende 

voorwaarden inzake kort verblijf, het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen onverwijld 

dient te verlaten. Artikel 21 van de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad 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 (hierna: Terugkeerrichtlijn) 

bepaalt dat deze richtlijn in de plaats komt van de voorschriften van de artikelen 23 en 24 van de 

Schengenuitvoeringsovereenkomst. Artikel 3 van de Terugkeerrichtlijn definieert “illegaal verblijf” als “de 

aanwezigheid op het grondgebied van een lidstaat, van een onderdaan van een derde land die niet of 

niet langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang die zijn vastgesteld in artikel 5 van de 

Schengengrenscode, of aan andere voorwaarden voor toegang tot, verblijf of vestiging in die lidstaat”. 

Gelet op het voorgaande toont verzoeker op het eerste gezicht niet op concrete wijze aan dat de 

gemachtigde van de bevoegde Minister in casu geen toepassing kon maken van het bepaalde in artikel 

7, eerste lid, 8°, van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoekers kritiek in dit verband kan prima facie niet worden aangenomen. 

 

3.3.4. Verzoeker meent dat artikel 7.4 van de Terugkeerrichtlijn is geschonden. In dit verband wordt 

opgemerkt dat verzoeker eraan voorbijgaat dat deze bepaling werd omgezet in Belgisch recht, namelijk 

in artikel 74/14, § 3 van de Vreemdelingenwet. Van dit artikel wordt trouwens melding gemaakt in de 

bestreden beslissing. Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op dienstige wijze 

een beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de nationale omzettingsmaatregelen niet 

correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-258/96, Kampelmann, punt 42; 

zie tevens HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-279/91, Suffritti, punt 13; RvS 2 

april 2003, nr. 117.877). Verzoeker toont dit niet aan en kan zich dus niet rechtstreeks op de schending 

van artikel 7.4 van de Terugkeerrichtlijn beroepen. 

 

Waar verzoeker verwijst naar het arrest C-163/17 van 19 maart 2019 van het Hof van Justitie inzake de 

definitie van onderduiken, merkt de Raad op dat deze definitie het begrip onderduiken betreft zoals 

vermeld in de Verordening 604/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot 

vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de 

behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde 

land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (hierna: de Dublin III-Verordening). In 

casu is deze verordening niet van toepassing op verzoeker en betreft de bestreden beslissing een 
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verwijderingsmaatregel zoals vermeld in de Terugkeerrichtlijn. Verzoeker kan zich dan ook niet nuttig op 

dit arrest van het Hof van Justitie beroepen. 

 

3.3.5. Volledigheidshalve merkt de Raad het volgende op: 

 

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. 

(…)  

§ 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. In casu werd 

ervoor geopteerd om de verzoeker geen 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 2016-17, 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.” 

 

Te dezen blijkt uit de bestreden beslissing dat aan de verzoeker op basis van artikel 74/14, § 3, 1°, van 

de Vreemdelingenwet geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt verleend omdat er een risico op 

onderduiken bestaat.  

  

In de bestreden beslissing duidt de gemachtigde van de bevoegde Minister daartoe de volgende twee 

objectieve criteria 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.  

Betrokkene beweert sinds 27.12.2019 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

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

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

 

Verzoeker betwist in het middel deze motieven niet op concrete wijze. Hij stelt enkel dat hij zich niet 

doelbewust buiten het bereik van de autoriteiten wilde houden en dat geen rekening werd gehouden met 

zijn individuele situatie. 

 

In dit verband wordt opgemerkt dat verzoeker niet verduidelijkt wat zijn individuele situatie inhoudt en 

wordt benadrukt dat hij niet ontkent dat hij betrapt werd op zwartwerk. De omstandigheid dat hij zich niet 

“doelbewust” aan de autoriteiten wilde onttrekken, doet hieraan geen afbreuk.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt prima facie 

niet op concrete wijze aangetoond. 

 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

3.3.6. Er is niet voldaan aan de tweede cumulatieve voorwaarde. Dit volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

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 

getroffen. 

 

 

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 vierentwintig januari tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. KEGELS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. KEGELS A. DE SMET 

 


