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 nr.  233  248 van 27 februari 2020 

in de zaak RvV X/ IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat J. BRAUN 

Rue Mont Saint-Martin 22 

4000 LUIK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Sociale Zaken, 

Volksgezondheid, Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Joegoslavische nationaliteit (Kosovo) te zijn, op 24 

februari 2020 heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van 18 februari 2020 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en van de 

beslissing van 18 februari 2020 houdende een inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 24 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 februari 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. BRAUN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 31 maart 1999 dient verzoeker een asielaanvraag in. Op 20 juni 2002 kent de Vaste 

Beroepscommissie de vluchtelingenstatus toe. Verzoeker wordt in het bezit gesteld van een B-kaart, 

geldig tot 14 juli 2022. 

 

Op 6 maart 2017 verzoekt de gemachtigde van de minister de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna CGVS) om de intrekking van de vluchtelingenstatus met 

toepassing van de artikelen 49 en 55/3/1 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). Verzoeker wordt op 24 oktober 2017 gehoord door de CGVS. 

 

Op 21 december 2017 wordt de vluchtelingenstatus van verzoeker ingetrokken met toepassing van 

artikel 55/3/1 van de vreemdelingenwet. Het hoger beroep tegen voormelde beslissing wordt door de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna de Raad) verworpen bij arrest nr. 224 233 van 23 juli 

2019.  

 

Op 18 november 2019 neemt de gemachtigde van de minister de beslissing tot beëindiging van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13octies). Tegen voormelde beslissing dient 

verzoeker een annulatieberoep in bij de Raad gekend onder het rolnr. 242 575.  

 

Op 17 februari 2020 wordt een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld naar aanleiding 

van een proces-verbaal wegens illegaal verblijf.  

 

Op 18 februari 2020 wordt aan verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) ter kennis gebracht. Dit is de eerste bestreden beslissing 

waarvan de motivering luidt als volgt: 

  

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

VERWIJDERING 

Betrokkene werd gehoord door de politie van Sint-Niklaas op 17/02/2020 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: B. 

voornaam: M. 

geboortedatum: 02.02.1974 

geboorteplaats: Pec 

nationaliteit: van Joegoslavische herkomst (Kosovo) 

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: 

 

Betrokkene werd sinds zijn aankomst in België op 29/03/1999 meermaals veroordeeld voor 

verschillende feiten: 

- 18/10/2000: Correctionele rechtbank Antwerpen: 10 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met 

braak, inklimming of valse sleutels 

- 27/11/2000: Correctionele rechtbank Antwerpen: 8 maanden gevangenisstraf en een boete wegens 

diefstal op heterdaad, met geweld, met braak, inklimming of valse sleutels; diefstal op heterdaad, met 

geweld; aanmatiging van naam 

- 13/07/2001: Correctionele rechtbank Antwerpen: 10 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel en een boete wegens verschillende diefstallen met geweld, inklimming of valse sleutels 

- 29/03/2002: Correctionele rechtbank Antwerpen: 9 maanden gevangenisstraf en een boete wegens 

poging tot diefstal met geweld, met braak, inklimming of valse sleutels, met twee of meerdere personen, 

met voertuig om de diefstal of zijn vlucht te vergemakkelijken 
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- 05/06/2002: Correctionele rechtbank Antwerpen: 5 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel en een boete wegens diefstal 

- 13/07/2007: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 15 maanden (waarvan 3 jaar met uitstel voor 

5 maanden) gevangenisstraf en een boete wegens diefstal met braak, inklimming of valse sleutels 

- 02/10/2007: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 12 maanden gevangenisstraf en een boete 

wegens diefstal, diefstal met braak en poging tot misdaad 

- 14/10/2008: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 2 jaar gevangenisstraf en een boete wegens 

diefstal met braak, inklimming of valse sleutels; diefstal en poging tot diefstal 

- 31/03/2009: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 120 uren werkstraf of 12 maanden 

gevangenisstraf (indien de werkstraf niet uitgevoerd wordt) wegens diefstal en diefstal met braak, 

wapens of op wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt of getoond, of indien de schuldige doet 

geloven dat hij gewapend is; diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en diefstal 

- 25/06/2013: Hof van beroep van Gent: 40 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met geweld of 

bedreigingen, door twee of meerdere personen, met voertuig om de diefstal of zijn vlucht te 

vergemakkelijken 

- 25/11/2014: Hof van beroep van Gent: 8 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels 

- 23/12/2014: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 6 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel voor drie maanden en een boete wegens de verkoop van cannabis in de gevangenis 

- 16/03/2016: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 9 maanden gevangenisstraf wegens het bezit 

van verdovende middelen 

Betrokkene kwam op 29/03/1999 aan in België en zijn eerste veroordeling vond plaats op 18/10/2000. 

Sinds de leeftijd van 26 jaar is betrokkene 13 keer veroordeeld voor correctionele feiten, waarvan de 

gevangenisstraffen in totaal meer dan 12 jaar bedragen, waarvan enkele met uitstel. Tijdens de periode 

van augustus 2000 tot maart 2016, toonden de verschillende rechtbanken aan dat betrokkene ondanks 

de herhaaldelijke veroordelingen toch volhardde in zijn criminele feiten; hij afhankelijk bleef van drugs; 

hij zich in geen geval bewust werd van de ernst van de gepleegde feiten of van de schending van de 

openbare orde; hij systematisch dezelfde feiten bleef plegen en hij geen respect toonde voor de fysieke 

en morele integriteit van anderen. 

 

het verblijf geweigerd wordt of dat er een einde wordt gemaakt aan zijn verblijf. 

 

Omwille van bovenstaande redenen vroeg de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ genoemd) op 

06/03/2017 aan het Commisariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna CGVS 

genoemd) om de vluchtelingenstatus van betrokkene in te trekken op basis van artikel 49, § 2, tweede 

alinea en artikel 55/3/1, §1 van de wet van 15 december 1980. 

Rekening houdend met de bedreiging voor de openbare orde, gaf het CGVS betrokkene de 

mogelijkheid om zijn argumenten naar voor te brengen om zijn vluchtelingenstatus te kunnen behouden. 

Na het gehoor van betrokkene op 24/10/2017 in de gevangenis van Hasselt, besliste het CGVS om de 

vluchtelingenstatus in te trekken op 21/12/2017, in uitvoering van artikel 55/3/1, §1 van de wet van 15 

december 1980. Die beslissing werd op 13/12/2017 ter kennis gegeven aan betrokkene. In haar 

beslissing houdt het CGVS rekening met de verschillende en definitieve veroordelingen, die 

gekwalificeerd kunnen worden als bijzonder ernstig in de zin van het hierboven vermelde artikel, en dat 

betrokkene een gevaar vormt voor de maatschappij in de zin van artikel 55/3/1, §1 van de wet van 15 

december 1980. 

Op 19/01/2018 diende betrokkene beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna RvV 

genoemd), dewelke op 23/07/2019 besliste om dat beroep te verwerpen. Zodoende wordt de intrekking 

van de vluchtelingenstatus definitief.  

Op 18/11/2019 werd voor betrokkene een bijlage 13 octies met een bevel om het grondgebied te 

verlaten afgeleverd, wat hem betekend werd op 12/12/2019. 

 

Betrokkene verklaart tijdens het hoorrecht bij de politie van Sint-Niklaas op 17/02/2020 dat hij familiale 

banden in België heeft: zijn partner, mevrouw X. H. (°13/04/1975 van Montenegrijnse nationaliteit); zijn 

twee kinderen D. B. (°08/01/2001 van Joegoslavische herkomst, dus meerderjarig) en R. B. 

(°01/01/2005 van Joegoslavische herkomst, minderjarig); een zus, mevrouw S. B.. Betrokkene woont 

samen met zijn partner en hun twee kinderen. Al deze personen hebben een verblijfsrecht in België. 

Mevrouw X. H. heeft de Montenegrijnse nationaliteit en beide kinderen zijn erkend vluchteling. 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene samen leeft met zijn partner. Betrokkene vroeg op 

27/11/2018 bij de gemeente van Sint-Niklaas om inlichtingen betreffende een huwelijk met zijn partner 
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(X. H.), die momenteel een recht op verblijf heeft. Betrokkene en zijn partner dienden vervolgens echter 

geen aaangifte van een voorgenomen huwelijk. 

Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins-of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor 

Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van 

State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het EVRM (RvS 

22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 152.639). 

Bovendien het feit dat de partner en de twee kinderen van betrokkene in België verblijven, kan niet 

worden behouden in het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene 

inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van 

het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM blijkt dat het recht op 

eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. 

Betrokkene kwam op 29/03/1999 aan in België en zijn eerste veroordeling vond plaats op 18/10/2000. 

Sinds de leeftijd van 26 jaar is betrokkene 13 keer veroordeeld voor correctionele feiten, waarvan de 

gevangenisstraffen in totaal meer dan 12 jaar bedragen, waarvan enkele met uitstel. Tijdens de periode 

van augustus 2000 tot maart 2016, toonden de verschillende rechtbanken aan dat betrokkene ondanks 

de herhaaldelijke veroordelingen toch volhardde in zijn criminele feiten; hij afhankelijk bleef van drugs; 

hij zich in geen geval bewust werd van de ernst van de gepleegde feiten of van de schending van de 

openbare orde; hij systematisch dezelfde feiten bleef plegen en hij geen respect toonde voor de fysieke 

en morele integriteit van anderen. 

Uit bovenstaande feiten blijkt dat betrokkene geen enkele lessen getrokken heeft uit de verschillende 

veroordelingen, waarvan verschillende voor gewelddadige feiten, en dat hij geen enkele kans gegrepen 

heeft die hem aangeboden zijn om zich te (re)integeren in de maatschappij. Uit de talrijke criminele 

feiten en het persoonlijk gedrag van betrokkene blijkt dat hij blijft volharden in zijn crimineel en gevaarlijk 

gedrag ten aanzien van de maatschappij, waarbij we niet kunnen uitsluiten dat betrokkene gelijkaardig 

gedrag niet meer in de toekomst zal stellen (RvV, arrest 197.311 van 22/12/2017). 

Overwegende dat de maatschappij het recht heeft zich te beschermen tegen betrokkene die geen 

enkele vorm van respect heeft voor haar wetten en regels, overwegende dat de openbare orde dient te 

worden beschermd en dat een verwijdering uit het Rijk hiertoe een gepaste maatregel vormt. Het gevaar 

dat betrokkene vormt voor de openbare orde, is bijgevolg superieur aan de privébelangen die hij kan 

doen gelden in het kader van artikel 8 EVRM. 

Betrokkene verklaart tijdens het hoorrecht bij de politie van Sint-Niklaas op 17/02/2020 een verslaving 

gehad te hebben aan verdovende middelen (soft drugs en hard drugs) en dat hij daarvoor medische 

behandelingen gevolgd heeft. Betrokkene kan niet aantonen dat betrokkene aan een ziekte lijdt die een 

behandeling in België zou vereisen. Een schending van artikel 3 EVRM is in dat opzicht niet 

aannemelijk. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister rekening gehouden met de specifieke omstandigheden, 

zoals bepaald in artikel 74/11. 

 

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

 

de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

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

Betrokkene werd sinds zijn aankomst in België op 29/03/1999 meermaals veroordeeld voor 

verschillende feiten: 

- 18/10/2000: Correctionele rechtbank Antwerpen: 10 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met 

braak, inklimming of valse sleutels 

- 27/11/2000: Correctionele rechtbank Antwerpen: 8 maanden gevangenisstraf en een boete wegens 

diefstal op heterdaad, met geweld, met braak, inklimming of valse sleutels; diefstal op heterdaad, met 

geweld; aanmatiging van naam 

- 13/07/2001: Correctionele rechtbank Antwerpen: 10 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel en een boete wegens verschillende diefstallen met geweld, inklimming of valse sleutels  

- 29/03/2002: Correctionele rechtbank Antwerpen: 9 maanden gevangenisstraf en een boete wegens 

poging tot diefstal met geweld, met braak, inklimming of valse sleutels, met twee of meerdere personen, 

met voertuig om de diefstal of zijn vlucht te vergemakkelijken 
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- 05/06/2002: Correctionele rechtbank Antwerpen: 5 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel en een boete wegens diefstal 

- 13/07/2007: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 15 maanden (waarvan 3 jaar met uitstel voor 

5 maanden) gevangenisstraf en een boete wegens diefstal met braak, inklimming of valse sleutels 

- 02/10/2007: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 12 maanden gevangenisstraf en een boete 

wegens diefstal, diefstal met braak en poging tot misdaad 

- 14/10/2008: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 2 jaar gevangenisstraf en een boete wegens 

diefstal met braak, inklimming of valse sleutels; diefstal en poging tot diefstal 

- 31/03/2009: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 120 uren werkstraf of 12 maanden 

gevangenisstraf (indien de werkstraf niet uitgevoerd wordt) wegens diefstal en diefstal met braak, 

wapens of op wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt of getoond, of indien de schuldige doet 

geloven dat hij gewapend is; diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en diefstal 

- 25/06/2013: Hof van beroep van Gent: 40 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met geweld of 

bedreigingen, door twee of meerdere personen, met voertuig om de diefstal of zijn vlucht te 

vergemakkelijken 

- 25/11/2014: Hof van beroep van Gent: 8 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels 

- 23/12/2014: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 6 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel voor drie maanden en een boete wegens de verkoop van cannabis in de gevangenis 

- 16/03/2016: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 9 maanden gevangenisstraf wegens het bezit 

van verdovende middelen 

Betrokkene kwam op 29/03/1999 aan in België en zijn eerste veroordeling vond plaats op 18/10/2000. 

Sinds de leeftijd van 26 jaar is betrokkene 13 keer veroordeeld voor correctionele feiten, waarvan de 

gevangenisstraffen in totaal meer dan 12 jaar bedragen, waarvan enkele met uitstel. Tijdens de periode 

van augustus 2000 tot maart 2016, toonden de verschillende rechtbanken aan dat betrokkene ondanks 

de herhaaldelijke veroordelingen toch volhardde in zijn criminele feiten; hij afhankelijk bleef van drugs; 

hij zich in geen geval bewust werd van de ernst van de gepleegde feiten of van de schending van de 

openbare orde; hij systematisch dezelfde feiten bleef plegen en hij geen respect toonde voor de fysieke 

en morele integriteit van anderen. 

Omwille van die reden vroeg de DVZ op 06/03/2017 aan het CGVS om de vluchtelingenstatus van 

betrokkene in te trekken op basis van artikel 49, § 2, tweede alinea en artikel 55/3/1, §1 van de wet van 

15 december 1980. Rekening houdend met de bedreiging voor de openbare orde, gaf het CGVS 

betrokkene de mogelijkheid om zijn argumenten naar voor te brengen om zijn vluchtelingenstatus te 

kunnen behouden. Na het gehoor van betrokkene op 24/10/2017 in de gevangenis van Hasselt, besliste 

het CGVS om de vluchtelingenstatus in te trekken op 21/12/2017, in uitvoering van artikel 55/3/1, §1 van 

de wet van 15 december 1980. Die beslissing werd op 13/12/2017 ter kennis gegeven aan betrokkene. 

In haar beslissing houdt het CGVS rekening met de verschillende en definitieve veroordelingen, die 

gekwalificeerd kunnen worden als bijzonder ernstig in de zin van het hierboven vermelde artikel, en dat 

betrokkene een gevaar vormt voor de maatschappij in de zin van artikel 55/3/1, §1 van de wet van 15 

december 1980. 

Op 19/01/2018 diende betrokkene beroep in bij de RvV, dewelke op 23/07/2019 besliste om dat beroep 

te verwerpen. 

Zodoende wordt de intrekking van de vluchtelingenstatus definitief. Op 18/11/2019 werd voor 

betrokkene een bijlage 13 octies met een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd, wat hem 

betekend werd op 12/12/2019. 

 

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: 

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

Betrokkene werd sinds zijn aankomst in België op 29/03/1999 meermaals veroordeeld voor 

verschillende feiten: 

- 18/10/2000: Correctionele rechtbank Antwerpen: 10 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met 

braak, inklimming of valse sleutels 
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- 27/11/2000: Correctionele rechtbank Antwerpen: 8 maanden gevangenisstraf en een boete wegens 

diefstal op heterdaad, met geweld, met braak, inklimming of valse sleutels; diefstal op heterdaad, met 

geweld; aanmatiging van naam 

- 13/07/2001: Correctionele rechtbank Antwerpen: 10 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel en een boete wegens verschillende diefstallen met geweld, inklimming of valse sleutels 

- 29/03/2002: Correctionele rechtbank Antwerpen: 9 maanden gevangenisstraf en een boete wegens 

poging tot diefstal met geweld, met braak, inklimming of valse sleutels, met twee of meerdere personen, 

met voertuig om de diefstal of zijn vlucht te vergemakkelijken 

- 05/06/2002: Correctionele rechtbank Antwerpen: 5 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel en een boete wegens diefstal 

- 13/07/2007: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 15 maanden (waarvan 3 jaar met uitstel voor 

5 maanden) gevangenisstraf en een boete wegens diefstal met braak, inklimming of valse sleutels 

- 02/10/2007: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 12 maanden gevangenisstraf en een boete 

wegens diefstal, diefstal met braak en poging tot misdaad 

- 14/10/2008: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 2 jaar gevangenisstraf en een boete wegens 

diefstal met braak, inklimming of valse sleutels; diefstal en poging tot diefstal 

- 31/03/2009: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 120 uren werkstraf of 12 maanden 

gevangenisstraf (indien de werkstraf niet uitgevoerd wordt) wegens diefstal en diefstal met braak, 

wapens of op wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt of getoond, of indien de schuldige doet 

geloven dat hij gewapend is; diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en diefstal 

- 25/06/2013: Hof van beroep van Gent: 40 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met geweld of 

bedreigingen, door twee of meerdere personen, met voertuig om de diefstal of zijn vlucht te 

vergemakkelijken 

- 25/11/2014: Hof van beroep van Gent: 8 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels 

- 23/12/2014: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 6 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel voor drie maanden en een boete wegens de verkoop van cannabis in de gevangenis 

- 16/03/2016: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 9 maanden gevangenisstraf wegens het bezit 

van verdovende middelen 

Betrokkene kwam op 29/03/1999 aan in België en zijn eerste veroordeling vond plaats op 18/10/2000. 

Sinds de leeftijd van 26 jaar is betrokkene 13 keer veroordeeld voor correctionele feiten, waarvan de 

gevangenisstraffen in totaal meer dan 12 jaar bedragen, waarvan enkele met uitstel. Tijdens de periode 

van augustus 2000 tot maart 2016, toonden de verschillende rechtbanken aan dat betrokkene ondanks 

de herhaaldelijke veroordelingen toch volhardde in zijn criminele feiten; hij afhankelijk bleef van drugs; 

hij zich in geen geval bewust werd van de ernst van de gepleegde feiten of van de schending van de 

openbare orde; hij systematisch dezelfde feiten bleef plegen en hij geen respect toonde voor de fysieke 

en morele integriteit van anderen. 

Omwille van die reden vroeg de DVZ op 06/03/2017 aan het CGVS om de vluchtelingenstatus van 

betrokkene in te trekken op basis van artikel 49, § 2, tweede alinea en artikel 55/3/1, §1 van de wet van 

15 december 1980. Rekening houdend met de bedreiging voor de openbare orde, gaf het CGVS 

betrokkene de mogelijkheid om zijn argumenten naar voor te brengen om zijn vluchtelingenstatus te 

kunnen behouden. Na het gehoor van betrokkene op 24/10/2017 in de gevangenis van Hasselt, besliste 

het CGVS om de vluchtelingenstatus in te trekken op 21/12/2017, in uitvoering van artikel 55/3/1, §1 van 

de wet van 15 december 1980. Die beslissing werd op 13/12/2017 ter kennis gegeven aan betrokkene. 

In haar beslissing houdt het CGVS rekening met de verschillende en definitieve veroordelingen, die 

gekwalificeerd kunnen worden als bijzonder ernstig in de zin van het hierboven vermelde artikel, en dat 

betrokkene een gevaar vormt voor de maatschappij in de zin van artikel 55/3/1, §1 van de wet van 15 

december 1980. 

Op 19/01/2018 diende betrokkene beroep in bij de RvV, dewelke op 23/07/2019 besliste om dat beroep 

te verwerpen. Zodoende wordt de intrekking van de vluchtelingenstatus definitief.  

Op 18/11/2019 werd voor betrokkene een bijlage 13 octies met een bevel om het grondgebied te 

verlaten afgeleverd, wat hem betekend werd op 12/12/2019. 

Betrokkene verklaart tijdens het hoorrecht bij de politie van Sint-Niklaas op 17/02/2020 dat hij niet kan 

terugkeren naar Kosovo omdat hij er geen familie heeft, en ook geen huis heeft. 

Betrokkene verklaart dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat zijn partner en zijn 

twee kinderen in België wonen en omdat hij een huis heeft in België. Daarnaast geeft hij aan dat hij 

momenteel werk heeft in België en dat hij geen banden heeft met Kosovo. De kennis, vaardigheden en 

ervaring die betrokkene verworven heeft in België, kan hij aanwenden om zich te reïntegreren in 

Kosovo. Betrokkene verklaart dat het voor hem gevaarlijk zal zijn om terug te keren naar Kosovo, 

aangezien hij deel uitmaakt van de Rom bevolkingsgroep. De uitleg van betrokkene hieromtrent is vaag 

en kan niet gestaafd worden met concrete elementen. In de beslissing van het CGVS d.d. 21/12/2017 
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tot intrekking van de vluchtelingenstatus, wordt er ook aangegeven dat geen enkel element in het 

administratief dossier aantoont dat betrokkene niet zou kunnen terugkeren naar Kosovo. Het CGVS 

besloot dat een verwijderingsmaatregel compatibel is met de artikels 48/3 en 48/4 van de wet van 15 

december 1980. 

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. 

Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in Kosovo een ernstig en reëel risico 

loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet 

volstaan. 

Betrokkene verklaart tijdens het hoorrecht bij de politie van Sint-Niklaas op 17/02/2020 een verslaving 

gehad te hebben aan verdovende middelen (soft drugs en hard drugs) en dat hij daarvoor medische 

behandelingen gevolgd heeft. Betrokkene kan niet aantonen dat betrokkene aan een ziekte lijdt die een 

behandeling in België zou vereisen. Een schending van artikel 3 EVRM is in dat opzicht niet 

aannemelijk. 

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 18 februari 2020 wordt aan verzoeker tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) van 10 jaar ter 

kennis gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing.  

 

Er is nog geen repatriëring gepland.  

 

2.1 Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 71, eerste 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) kan de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving 

genomen met toepassing van artikel 7, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift 

neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van 

de plaats waar hij werd aangetroffen. In zoverre de vordering ook gericht is tegen de beslissing tot 

vrijheidsberoving, moet worden vastgesteld dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de 

vordering in die mate onontvankelijk is. 

 

2.2  Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing gericht tegen het inreisverbod 

 

Verwerende partij werpt op dat verzoeker met betrekking tot het inreisverbod niet aantoont dat het 

indienen van een gewone vordering tot schorsing onherroepelijk te laat zou komen om enig nuttig effect 

op te brengen.  

 

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. 

 

Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 
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De Raad wijst er op dat de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid een uitzonderlijk 

en ongewoon karakter heeft. De toepassing van deze procedure verstoort immers het normale verloop 

van de rechtspleging voor de Raad en herleidt de rechten van verdediging van de verwerende partij tot 

een strikt minimum. Het beroep op een dergelijke procedure moet dus de uitzondering blijven. 

Om relevant te zijn, moet de uiteenzetting, die het uiterst dringende karakter van de vordering tot 

schorsing rechtvaardigt, aantonen dat er een imminent gevaar dreigt dat van die aard is dat de gewone 

schorsingsprocedure niet op een efficiënte wijze zou kunnen voorkomen dat het aangevoerde ernstige 

nadeel zich zou voordoen. 

 

Verzoeker zet onder de titel “4. Rechtvaardiging van de uiterst dringende noodzakelijkheid” het volgende 

uiteen in zijn verzoekschrift: 

 

“Het beroep werd ingediend binnen de specifieke termijn van 5 dagen. 

Verzoeker wordt in een gesloten centrum vastgehouden met het oog op zijn voorgenomen uitzetting, 

zodat is voldaan aan de voorwaarde van de dreiging van het gevaar (arrest nr. 8510 van 11 maart 2008, 

Ayih). 

Bovendien zal de toepassing van de gewone procedure het niet mogelijk maken om binnen een 

redelijke termijn een einde te maken aan de schade die wordt veroorzaakt door de handhandhaving van 

de bestreden beslissing: de gemiddelde termijn voor de behandeling van een beroep bedraagt 

momenteel 450 dagen (11 maart 2015: (…))” 

 

Verzoeker richt zich op het eerste gezicht tegen de maatregel van vrijheidsberoving waarvoor de  

raadkamer van de correctionele rechtbank bevoegd is.  

 

Verzoeker toont wat het inreisverbod betreft niet aan dat een hoogdringende behandeling van de 

vordering tot schorsing vereist is en dat, indien de vordering zou worden ingesteld via de gewone 

schorsingsprocedure, deze onherroepelijk te laat zou komen om nog enig nuttig effect te sorteren. 

Overigens is de verwijzing naar 450 dagen als gemiddelde termijn voor de behandeling van een beroep 

op de Raad niet langer actueel, nu verzoeker refereert naar een periode van 2015.   

 

De uiteenzetting van verzoeker inzake de voorwaarde van uiterst dringende noodzakelijkheid heeft 

voornamelijk betrekking op de vasthouding en de eerste bestreden beslissing (bijlagen 13septies), met 

name het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met oog op verwijdering, en volstaat 

niet om aannemelijk te maken dat een gewone schorsingsprocedure te laat zou komen voor zover de 

vordering het inreisverbod (bijlage 13sexies), thans de tweede bestreden beslissing, tot voorwerp heeft. 

Verzoeker brengt immers geen concrete gegevens aan waaruit blijkt dat zijn onmiddellijke terugkeer op 

het Belgische grondgebied absoluut noodzakelijk zou zijn waardoor het inreisverbod met onmiddellijke 

ingang zou moeten worden geschorst om te vermijden dat het aangevoerde moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel zich zou voltrekken.  

 

De Raad wijst er bovendien op dat de vreemdelingenwet in artikel 74/12 een specifiek rechtsmiddel 

bevat waarbij de intrekking of de opschorting van het inreisverbod kan worden gevraagd bij de 

staatssecretaris of zijn gemachtigde.  

 

Er is derhalve niet voldaan aan de in artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gestelde vereiste. De 

exceptie tot onontvankelijkheid van de vordering in de mate ze het inreisverbod tot voorwerpt heeft, 

dient te worden aangenomen.  

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de eerste bestreden 

beslissing. 

 

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 
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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. De wettelijke bepaling  

 

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.”  

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling  

 

In casu bevindt verzoeker 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 niet betwist door 

verweerder.  

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien 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. 

 

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 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

In het enige middel voert verzoeker de schending aan 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), van de artikelen 7 

en 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, van artikel 22 van de Grondwet, 

van de artikelen 1, 7, 62, 74/11, 74/13 en 74/14 van de vreemdelingenwet, van het hoorrecht, van het 

recht van verdediging en van het proportionaliteits- en zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

In een eerste grief met als titel “afwezigheid van risico op onderduiken” betwist verzoeker het risico op 

onderduiken. Hij meent dat de motivatie stereotiep is en niet wijst op een actueel en reëel risico op 

onderduiken, noch op een individueel onderzoek, noch op het in aanmerking nemen van alle 

omstandigheden van het geval. Hij is niet van plan om te gaan onderduiken. Hij woont samen met zijn 

partner en zijn kinderen die allemaal regelmatig in België verblijven. Zijn adres is bekend bij de 

autoriteiten. Bovendien is geen van de in artikel 110 quaterdecies van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 voorziene preventieve maatregelen op verzoeker toegepast. Verzoeker betoogt dat de 
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bestreden beslissing een manifeste appreciatiefout bevat, onvoldoende is gemotiveerd wat de concrete 

elementen betreft waarvan het risico op onderduiken zou kunnen worden vastgesteld en in strijd met de 

artikelen 7, 62, 74/14 van de vreemdelingenwet.  

 

Verzoeker geeft aldus kritiek op de toepassing van artikel 74/14 van de vreemdelingenwet en het feit dat 

hem geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan en dat hij wordt teruggeleid naar de grens.  

 

In de bestreden beslissing betreffende het bevel om het grondgebied te verlaten wordt het volgende 

gemotiveerd:  

 

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

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

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

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

Betrokkene werd sinds zijn aankomst in België op 29/03/1999 meermaals veroordeeld voor 

verschillende feiten: 

- 18/10/2000: Correctionele rechtbank Antwerpen: 10 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met 

braak, inklimming of valse sleutels 

- 27/11/2000: Correctionele rechtbank Antwerpen: 8 maanden gevangenisstraf en een boete wegens 

diefstal op heterdaad, met geweld, met braak, inklimming of valse sleutels; diefstal op heterdaad, met 

geweld; aanmatiging van naam 

- 13/07/2001: Correctionele rechtbank Antwerpen: 10 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel en een boete wegens verschillende diefstallen met geweld, inklimming of valse sleutels  

- 29/03/2002: Correctionele rechtbank Antwerpen: 9 maanden gevangenisstraf en een boete wegens 

poging tot diefstal met geweld, met braak, inklimming of valse sleutels, met twee of meerdere personen, 

met voertuig om de diefstal of zijn vlucht te vergemakkelijken 

- 05/06/2002: Correctionele rechtbank Antwerpen: 5 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel en een boete wegens diefstal 

- 13/07/2007: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 15 maanden (waarvan 3 jaar met uitstel voor 

5 maanden) gevangenisstraf en een boete wegens diefstal met braak, inklimming of valse sleutels 

- 02/10/2007: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 12 maanden gevangenisstraf en een boete 

wegens diefstal, diefstal met braak en poging tot misdaad 

- 14/10/2008: Correctionele rechtbank van Dendermonde: 2 jaar gevangenisstraf en een boete wegens 

diefstal met braak, inklimming of valse sleutels; diefstal en poging tot diefstal 

- 31/03/2009: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 120 uren werkstraf of 12 maanden 

gevangenisstraf (indien de werkstraf niet uitgevoerd wordt) wegens diefstal en diefstal met braak, 

wapens of op wapens gelijkende voorwerpen worden gebruikt of getoond, of indien de schuldige doet 

geloven dat hij gewapend is; diefstal met braak, inklimming of valse sleutels en diefstal 

- 25/06/2013: Hof van beroep van Gent: 40 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met geweld of 

bedreigingen, door twee of meerdere personen, met voertuig om de diefstal of zijn vlucht te 

vergemakkelijken 

- 25/11/2014: Hof van beroep van Gent: 8 maanden gevangenisstraf wegens diefstal met braak, 

inklimming of valse sleutels 

- 23/12/2014: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 6 maanden gevangenisstraf waarvan 3 jaar met 

uitstel voor drie maanden en een boete wegens de verkoop van cannabis in de gevangenis 

- 16/03/2016: Correctionele rechtbank van Antwerpen: 9 maanden gevangenisstraf wegens het bezit 

van verdovende middelen 

Betrokkene kwam op 29/03/1999 aan in België en zijn eerste veroordeling vond plaats op 18/10/2000. 

Sinds de leeftijd van 26 jaar is betrokkene 13 keer veroordeeld voor correctionele feiten, waarvan de 

gevangenisstraffen in totaal meer dan 12 jaar bedragen, waarvan enkele met uitstel. Tijdens de periode 

van augustus 2000 tot maart 2016, toonden de verschillende rechtbanken aan dat betrokkene ondanks 

de herhaaldelijke veroordelingen toch volhardde in zijn criminele feiten; hij afhankelijk bleef van drugs; 

hij zich in geen geval bewust werd van de ernst van de gepleegde feiten of van de schending van de 

openbare orde; hij systematisch dezelfde feiten bleef plegen en hij geen respect toonde voor de fysieke 

en morele integriteit van anderen. 

Omwille van die reden vroeg de DVZ op 06/03/2017 aan het CGVS om de vluchtelingenstatus van 

betrokkene in te trekken op basis van artikel 49, § 2, tweede alinea en artikel 55/3/1, §1 van de wet van 

15 december 1980. Rekening houdend met de bedreiging voor de openbare orde, gaf het CGVS 

betrokkene de mogelijkheid om zijn argumenten naar voor te brengen om zijn vluchtelingenstatus te 

kunnen behouden. Na het gehoor van betrokkene op 24/10/2017 in de gevangenis van Hasselt, besliste 
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het CGVS om de vluchtelingenstatus in te trekken op 21/12/2017, in uitvoering van artikel 55/3/1, §1 van 

de wet van 15 december 1980. Die beslissing werd op 13/12/2017 ter kennis gegeven aan betrokkene. 

In haar beslissing houdt het CGVS rekening met de verschillende en definitieve veroordelingen, die 

gekwalificeerd kunnen worden als bijzonder ernstig in de zin van het hierboven vermelde artikel, en dat 

betrokkene een gevaar vormt voor de maatschappij in de zin van artikel 55/3/1, §1 van de wet van 15 

december 1980. 

Op 19/01/2018 diende betrokkene beroep in bij de RvV, dewelke op 23/07/2019 besliste om dat beroep 

te verwerpen. 

Zodoende wordt de intrekking van de vluchtelingenstatus definitief. Op 18/11/2019 werd voor 

betrokkene een bijlage 13 octies met een bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd, wat hem 

betekend werd op 12/12/2019.” 

 

Artikel 74/14 van de vreemdelingenwet bepaalt: 

“§ 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. 

   Indien de onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of diens 

gemachtigde, wordt de termijn, vermeld in het eerste lid, en die is toegekend om het grondgebied te 

verlaten, verlengd, op grond van het bewijs dat de vrijwillige terugkeer niet kan worden gerealiseerd 

binnen de toegekende termijn. 

   Zo nodig, kan deze termijn worden verlengd om rekening te houden met de specifieke 

omstandigheden eigen aan zijn situatie, zoals de duur van het verblijf, het bestaan van schoolgaande 

kinderen, het afronden van de organisatie van het vrijwillig vertrek en andere familiale en sociale 

banden, indien de onderdaan van een derde land een gemotiveerd verzoek indient bij de minister of 

diens gemachtigde. 

   De minister of zijn gemachtigde deelt de onderdaan van een derde land schriftelijk mee dat de termijn 

van vrijwillig vertrek is verlengd. 

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

tegen gedwongen 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; 

   2° de onderdaan van een derde land de opgelegde preventieve maatregel niet heeft gerespecteerd, 

of; 

   3° de onderdaan van een derde land [2 een bedreiging is voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid]2, of; 

   4° [3 ...]3 

   5° [3 het verblijf van de onderdaan van een derde land werd beëindigd of ingetrokken met toepassing 

van de artikelen 11, § 2, 4°, 13, § 4, 5°, 74/20 of 74/21, of;]3 

   6° [3 het verzoek om internationale bescherming van een onderdaan van een derde land werd niet-

ontvankelijk verklaard op grond van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 5°, of werd als kennelijk ongegrond 

beschouwd op grond van artikel 57/6/1, § 2.]3 

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

enkele termijn.]1”  

 

In casu heeft de gemachtigde beslist tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder 

termijn voor vrijwillig vertrek met toepassing van artikel 74/14, §3, 1° en 3° van de vreemdelingenwet.  

 

Wat het risico op onderduiken betreft stelt de gemachtigde vast dat verzoeker niet heeft meegewerkt 

met de overheden. De gemachtigde past aldus artikel 1, §2, 3° van de vreemdelingenwet toe. Voormeld 

artikel bepaalt: 

“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 :  3° de betrokkene werkt niet mee of 

heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de overheden die belast zijn met de 

uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering inzake de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;”.  

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1980/12/15/1980121550/justel#t
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Vervolgens somt de gemachtigde de verschillende strafrechtelijke veroordelingen op en de beslissingen 

die zijn genomen door de asielinstanties. Zo wordt er gewezen op de intrekking van het 

vluchtelingenstatuut op 21 december 2017 en de verwerping van het hoger beroep tegen voormelde 

intrekking bij de Raad. Ook wordt de beslissing tot beëindiging van het verblijf met een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13octies) genomen op 18 november 2019 vermeld. Ter terechtzitting 

wijst de raadsvrouw van verzoeker er overigens op dat tegen voormelde beslissing een annulatieberoep 

is ingediend op 3 januari 2020 bij de Raad gekend onder het rolnr. 242 575.  

 

Samen met verzoeker dient de Raad vast te stellen dat uit de opsomming van de strafrechtelijke 

veroordelingen en de beslissingen genomen door de asielinstanties niet blijkt waaruit het gebrek aan 

medewerking in het kader van zijn betrekkingen met de overheden die belast zijn met de uitvoering van 

en/of het toezicht op de naleving van de vreemdelingenreglementering bestaat. Een  loutere opsomming 

van de veroordelingen en beslissingen toont op zich geen gebrek aan medewerking met de 

asielinstanties aan en motiveert aldus niet het risico op onderduiken. De opsomming van de 

strafrechtelijke veroordelingen lijkt daarentegen op het eerste gezicht het motief te zijn van de 

toepassing van artikel 74/14, §3, 3° van de vreemdelingenwet, met name dat de onderdaan van een 

derde land een gevaar is voor de openbare orde. Aldus dient te worden aangenomen dat de toepassing 

van artikel 74/14, §3, 1° van de vreemdelingenwet, met name ‘het risico op onderduiken’ in casu  niet is 

gemotiveerd in het bestreden bevel. Evenwel blijft het motief dat verzoeker een gevaar is voor de 

openbare orde overeind, nu de daaropvolgende opsomming van de strafrechtelijke veroordelingen en 

beslissingen hierop betrekking heeft.  

 

In casu heeft de gemachtigde eveneens beslist tot een terugleiding naar de grens met toepassing van 

artikel 7, tweede lid van de vreemdelingenwet. Voormeld artikel luidt als volgt: 

“Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen onder Titel IIIquater, kan de minister of zijn 

gemachtigde, in de in artikel 74/14, § 3, bedoelde gevallen de vreemdeling naar de grens terugleiden.” 

 

Vervolgens motiveert de gemachtigde de beslissing tot terugleiding: 

“Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

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

Betrokkene werd sinds zijn aankomst in België op 29/03/1999 meermaals veroordeeld voor 

verschillende feiten: 

(…)” 

 

Uit het motief blijkt dat de gemachtigde artikel 74/14, §3, 1° van de vreemdelingenwet toepast 

aangezien dit artikel het ‘risico op onderduiken’ betreft met als wettelijk criterium artikel 1, §2, 3° van de 

vreemdelingenwet. Opnieuw dient de Raad op te merken dat het motief, met name de opsomming van 

de strafrechtelijke veroordelingen en de beslissingen genomen door de asielinstanties geen betrekking 

heeft op het wettelijk criterium van gebrek aan medewerking met de overheden. De  loutere opsomming 

van de veroordelingen en beslissingen toont op zich geen gebrek aan medewerking met de 

asielinstanties aan en motiveert aldus niet het risico op onderduiken. Anders dan onder het bevel om het 

grondgebied te verlaten verwijst de gemachtigde evenwel  niet naar de toepassing van artikel 74/14, §3, 

3° van de vreemdelingenwet, met name dat de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de 

openbare orde. Verzoeker kan aldus worden gevolgd waar hij stelt dat het risico op onderduiken niet 

wordt gemotiveerd in de beslissing tot terugleiding naar de grens.  

 

In de nota met opmerkingen stelt de verwerende partij dat het feit dat het bestuur op de hoogte was van 

verzoekers verblijfplaats, geen afbreuk doet aan de wettelijke voorziene criteria teneinde te kunnen 

spreken van een risico op onderduiken.  

 

De verwerende partij toont evenwel met dit verweer niet aan waaruit het gebrek aan medewerking met 

de overheden die belast zijn met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de 

reglementering inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, i.c.  het toegepaste wettelijke voorziene criterium, bestaat. Het gebrek aan medewerking 

kan niet worden afgeleid uit de opsomming van de opgelopen strafrechtelijke veroordelingen en 

beslissingen die voor verzoeker zijn genomen in het kader van de vreemdelingenwet.  

 

Prima facie wordt de schending van artikel 1, §2, 3° juncto 74/14, §3, 1° van de vreemdelingenwet 

aangetoond. Het blijkt niet dat het ‘risico op onderduiken’ is voorzien van een motief.   
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Het middel is in de besproken mate ernstig. 

 

3.3.3 Aan de tweede cumulatieve voorwaarde om over te gaan tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden akte is bijgevolg voldaan. 

 

3.3.4 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. 

 

Verzoeker betoogt dat bij gebrek aan schorsing van de bestreden beslissing hij naar Kosovo zal worden 

teruggestuurd. Verzoeker meent dat er geen rekening is gehouden met de huidige veiligheidssituatie 

van Roma in Kosovo. Daarnaast heeft de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

tot gevolg dat hij het grondgebied van de Europese Unie dient te verlaten en gedurende tien jaar het 

grondgebied niet kan betreden, door het inreisverbod. Zijn gezin woont in België. De uitvoering van de 

bestreden beslissing zou het onmogelijk maken om het huidige en toekomstige gezinsleven voor te 

zetten. Hij betoogt dat het een ernstig nadeel is om zijn privé- en gezinsleven in België, hetgeen 

overigens niet wordt betwist door de verwerende partij, voor onbepaalde tijd te onderbreken. Hij weet 

ook niet of een verblijfsvergunning aangevraagd in Kosovo een goed gevolg zou kennen.  

 

De Raad is van oordeel dat, gelet op hetgeen voorafgaat, ieder redelijk denkend mens onmiddellijk 

inziet dat hij door de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel dreigt te ondergaan. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 

 

3.3.5 Aangezien is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden, wordt de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de eerste bestreden beslissing 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 

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging tot 

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

(bijlage 13septies) van 18 februari 2020, wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen in zoverre ze is 

gericht tegen de beslissing van 18 februari 2020 houdende het opleggen van een inreisverbod (bijlage 

13sexies). 

 

Artikel 3 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig februari tweeduizend twintig 

door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. H. CALIKOGLU , toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

H. CALIKOGLU N. MOONEN 

 

 


