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 nr. 239 276 van 30 juli 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. ROELS 

Graanmarkt 17 

9300 AALST 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 16 maart 2020 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

van 12 februari 2020 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 juni 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juli 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Y. VUYLSTEKE, die loco advocaat P. ROELS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 augustus 2018 beslist de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris om de 

verzoeker het bevel te geven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) en om hem een inreisverbod 

van drie jaar op te leggen (bijlage 13sexies). De verzoeker nam van dit bevel en het bijbehorende 

inreisverbod kennis op 22 augustus 2018. 

 

Op 12 februari 2020 beslist de gemachtigde van de thans bevoegde minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde) opnieuw tot de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

Dit bevel is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoeker ter kennis gebracht op 12 februari 

2020 en is als volgt gemotiveerd: 
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“(…) 

Aan de Heer die verklaart te heten; 

Naam: A. 

Voornaam: K. 

Geboortedatum: (…)1999 

Geboorteplaats: K. 

Nationaliteit: Eritrea 

 

Alias K., M., geboren op (…)1998 

A. K., geboren op (…)1999 

O. A., geboren op (…)2000 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België onmiddellijk te verlaten, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, 

- tenzij hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven, 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van de artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna 'de wet') en volgende feiten: 

 

Artikel 7, alinea 1, van de wet: 

 

■ 1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2, van de wet vereiste 

documenten. 

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

het moment van zijn arrestatie 

 

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

schaden. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan vreemdelingen-hulp verleend, deelname aan 

bendevorming, feiten waarvoor hij op 12.02.2020 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van 

Gent tot een niet definitieve gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel behalve de voorhechtenis. 

Rekening houdende met het georganiseerde karakter van de criminele activiteit uitgeoefend door 

betrokkene, bestaat er een reëel en actueel risico voor de openbare orde. 

Daar de administratie niet in het bezit is van het vonnis, wordt verwezen naar het aanhoudingsmandaat 

van 08.05.2019. 

Daaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen waren dat betrokkene handelingen heeft gesteld die kunnen 

gezien worden als deelname aan activiteiten vaneen criminele organisatie die zich bezighoudt met 

internationale mensensmokkel. Het smokkelen van mensen druist manifest in tegen de principes van de 

menselijke waardigheid. Mensensmokkel werkt de verdere uitbuiting van hen die op zoek zijn naar 

betere leefomstandigheden in de hand. In het land waar de slachtoffers uiteindelijk stranden, wacht 

deze mensen vaak enkel een leven in de illegaliteit en uiterste marginaliteit. Door dergelijke praktijken 

wordt het asiel- en vreemdelingenbeleid volledig ondergraven 

Gezien de ernst en de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

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

 

■ 12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is. 

 

Betrokkene werd op 22.08.2018 aan een inreisverbod van 3 jaar onderworpen 

 

Artikel 74/13 

 

Betrokkene werd op 14.06.2019 gehoord door een migratiebegeleider van de DVZ . Hij verklaart geen 

familie en geen duurzame relatie in België te hebben. Artikel 8 van EVRM is niet aannemelijk. Hij zegt 

reeds vorig jaar in België geweest te zijn, enkele maanden teruggekeerd naar Frankrijk en daarna 
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teruggekomen naar België om zo naar het VK te geraken. Hij verklaart geen medische problemen te 

hebben en naar Verenigd Koningrijk te willen reizen. Niettegenstaande betrokkene verklaart problemen 

te hebben in zijn land wenst hij er niet verder op in te gaan . Betrokkene heeft geen verzoek tot 

internationale bescherming ingediend in België. Gelet op voorgaande, wordt een schending van het 

artikel 3 EVRM niet aangenomen. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn 

verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

 

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

 

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

 

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

opgeheven, noch opgeschort werd. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het inreisverbod van 3 jaar dat hem betekend werd op 

22.08.2018 . 

 

■ Artikel 74/14 §3. 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde.. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan vreemdelingen-hulp verleend, deelname aan 

bendevorming, feiten waarvoor hij op 12.02.2020 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van 

Gent tot een niet definitieve gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel behalve de voorhechtenis. 

Rekening houdende met het georganiseerde karakter van de criminele activiteit uitgeoefend door 

betrokkene, bestaat er een reëel en actueel risico voor de openbare orde. 

Daar de administratie niet in het bezit is van het vonnis, wordt verwezen naar het aanhoudingsmandaat 

van 08.05.2019. 

Daaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen waren dat betrokkene handelingen heeft gesteld die kunnen 

gezien worden als deelname aan activiteiten vaneen criminele organisatie die zich bezighoudt met 

internationale mensensmokkel. Het smokkelen van mensen druist manifest in tegen de principes van de 

menselijke waardigheid. Mensensmokkel werkt de verdere uitbuiting van hen die op zoek zijn naar 

betere leefomstandigheden in de hand. In het land waar de slachtoffers uiteindelijk stranden, wacht 

deze mensen vaak enkel een leven in de illegaliteit en uiterste marginaliteit. Door dergelijke praktijken 

wordt het asiel- en vreemdelingenbeleid volledig ondergraven 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn/haar 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van artikel 62, §2, 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), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

rechtszekerheidsbeginsel en van het vertrouwensbeginsel.  

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“Geschonden bepalingen en bespreking: 

 

Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 §2 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd. 

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering af do ende te zijn. 
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Zo stipuleert artikel 62 §2 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[...]” 

 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissingen - in casu de bijlage 13 

dd. 12.02.2020) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. 

 

In casu vermeldt de bestreden beslissing de juridische gronden waar de overheid zich op baseert. 

 

Als feitelijke gronden vermeldt verweerster dat verzoeker 

 

- niet in het bezit is van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum/verblijfstitel 

 

- geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden gelet op een correctioneel vonnis uitgesproken op 

12.02.2020 

 

- riskeert onder te duiken 

 

Uit het feitenrelaas/administratief dossier blijkt dat verzoeker wel degelijk een vaste verblijfplaats had, hij 

verbleef voor zijn aanhouding op 08.05.2019 te 9040 Gent, aan de Klinkkouterstraat 54. De overheid is 

hier minstens van op de hoogte door het gevoerde strafonderzoek. 

 

Verzoeker was niet bij machte om asiel aan te vragen vanuit de gevangenis te Gent doch zal nu hiertoe 

wel initiatief nemen. 

 

In die zin zijn de feitelijke gronden niet juist noch precies geformuleerd minstens onvolledig. Er is geen 

sprake van een afdoende motivering. 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel 

geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw Raad om het oordeel 

van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen alle redelijkheid 

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief 

volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 

2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 juni 

2009, punt 2.4. in fine). 

 

Er ligt gelet op het hoger beroep van het openbaar ministerie geen correctioneel vonnis voor dat in 

kracht van gewijsde is getreden zodat de overheid niet kan verwijzen naar feiten van openbare orde. 

Verzoeker begrijpt dan ook geenszins hoe het bestuur tot de bestreden beslissing is gekomen en niet de 

gebruikelijke procedure heeft afgewacht. 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 

februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010). 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het 

nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het betreffende dossier en op ALLE 

daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 

11 juni 2009, punt 2.4.). 

Uit de besteden beslissing blijkt niet dat het bestuur rekening heeft gehouden met haar eigen hoger 

beroep tegen het correctioneel vonnis dd. 12.02.2020. 

 

De bestreden beslissing is onzorgvuldig genomen. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel in combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een 

rechtsonderhorige erop moet kunnen vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn 

zal blijven aanhouden en dat de rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de 

administratieve overheid ervan mag uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal 

handelen dan de schijn die zij heeft opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige 

mag er dan ook op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeert, zodat hij erop kan 

vertrouwen dat er geen reden bestaat dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. 

 

De bestreden beslissing houdt geen rekening met het hoger beroep door het openbaar ministerie tegen 

het correctioneel vonnis dd. 12.02.2020 en de (praktische) onmogelijkheid voor verzoeker om vanuit de 

gevangenis asiel aan te vragen (attest gevangenschap - stuk 2). 

 

Verzoeker mocht er op rekenen dat hij niet langer in een rechtsonzekere positie verkeerde. 

Beide voormelde beginselen werden hiermee geschonden. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

In een tweede en laatste middel voert de verzoeker de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht. Hij betoogt dienaangaande als volgt: 

 

“Uw Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd na te gaan of de overheid bij de 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en op 

grond daarvan niet tot een onredelijk besluit is gekomen. 

 

Hierboven is al gebleken dat men geen rekening heeft gehouden met het hoger beroep tegen het 

aangehaalde correctioneel vonnis uitgesproken op 12.02.2020 en daar dus nog geen definitieve 

gevolgen kan uit trekken (schending openbare orde). 

 

Het bestuur houdt ook geen rekening met de praktische onmogelijkheid voor verzoeker om asiel aan te 

vragen vanuit de gevangenis om zijn verblijf te regulariseren. 

 

Had zij deze correct beoordeeld was zij niet tot dergelijk onredelijk besluit gekomen. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

Gelet op hun onderlinge samenhang worden de middelen gezamenlijk onderzocht.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en door artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet, verplicht 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 afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, of de overheid is uitgegaan van 
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de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de 

perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken 

zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 

30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) stelt vast dat de verzoeker zelf erkent dat 

de bestreden beslissing de juridische en de feitelijke gronden vermeldt. De verzoeker brengt echter een 

inhoudelijke kritiek naar voor op sommige van de feitelijke gronden die in de bestreden akte zijn 

weergegeven. Uit verzoekers kritiek blijkt dan ook dat hij door de opgegeven motieven genoegzaam in 

staat werd gesteld om te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen. 

 

De verzoeker toont derhalve geen schending aan van de formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62, §2, van de vreemdelingenwet.  

 

De inhoudelijke kritiek van de verzoeker wordt verder onderzocht in het licht van de tevens aangevoerde 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

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. 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen. 

 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

 

De voormelde beginselen van behoorlijk bestuur moeten worden onderzocht in het licht van de 

wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de thans voorliggende rechtsverhouding.  

 

In casu werd aan de verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven in toepassing van 

artikel 7, eerste lid, 1°, 3°, én 12°, van de vreemdelingenwet.  

 

Deze bepalingen luiden als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen: 

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

(…); 

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

schaden; 

(…) 
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12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is;”  

 

De gemachtigde heeft, met toepassing van artikel 74/14, §3, 1°, van de vreemdelingenwet, beslist om 

de verzoeker geen termijn voor vrijwillig vertrek toe te staan.  

 

Artikel 74/14 van de vreemdelingenwet bepaalt 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. 

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; 

(…) 

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

enkele termijn.” 

 

Waar de verzoeker stelt dat hij wel degelijk een vaste verblijfplaats heeft, merkt de Raad op dat in de 

bestreden beslissing op geen enkele wijze wordt gesteld, expliciet, noch impliciet, dat de verzoeker niet 

over een vaste verblijfplaats zou beschikken. De beslissing tot afgifte van het bevel om het grondgebied 

te verlaten berust onder meer op de vaststelling dat de verzoeker op het moment van zijn arrestatie niet 

in het bezit is van een geldig paspoort, voorzien van een geldig visum. Het betoog dat de verzoeker wel 

over een vast adres beschikt, doet aan deze vaststelling en aan de dienovereenkomstige toepassing 

van artikel 7, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet geen afbreuk. Ook de toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 3° en 12°, van de vreemdelingenwet is geenszins gegrond op de vaststelling dat de verzoeker 

geen vaste verblijfplaats zou hebben.  

 

Voor zover de verzoeker met zijn kritiek beoogt te betwisten dat er een risico op onderduiken is, merkt 

de Raad samen met de verweerder in de nota met opmerkingen op dat de gemachtigde hieromtrent 

onder meer heeft vastgesteld dat de verzoeker het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod van drie 

jaar, betekend op 22 augustus 2018, dat niet werd opgeheven en dat evenmin werd opgeschort. Deze 

vaststelling wordt door de verzoeker niet betwist en zij vindt steun in de stukken van het administratief 

dossier. Mede gelet op artikel 1, §2, 5°, van de vreemdelingenwet en aangezien de verzoeker geenszins 

betwist dat hij geen gevolg gegeven heeft aan het inreisverbod van drie jaar dat hem werd betekend op 

22 augustus 2018, is het dan ook niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om te oordelen dat er in 

hoofde van de verzoeker een risico op onderduiken bestaat.  

 

De verzoeker beweert voorts dat hij in de gevangenis te Gent geen asiel kon aanvragen. De verzoeker 

licht niet toe tegen welke van de motieven van de bestreden beslissing deze kritiek precies is gericht, 

zodat de verweerder zich terecht afvraagt waar de verzoeker hiermee naartoe wil. Wat er ook van zij, in 

de bestreden akte wordt omtrent het niet-aanvragen van de internationale bescherming enkel het 

volgende gesteld: “Betrokkene werd op 14.06.2019 gehoord door een migratiebegeleider van de DVZ . 

Hij verklaart geen familie en geen duurzame relatie in België te hebben. Artikel 8 van EVRM is niet 

aannemelijk. Hij zegt reeds vorig jaar in België geweest te zijn, enkele maanden teruggekeerd naar 

Frankrijk en daarna teruggekomen naar België om zo naar het VK te geraken. Hij verklaart geen 

medische problemen te hebben en naar Verenigd Koningrijk te willen reizen. Niettegenstaande 
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betrokkene verklaart problemen te hebben in zijn land wenst hij er niet verder op in te gaan . Betrokkene 

heeft geen verzoek tot internationale bescherming ingediend in België. Gelet op voorgaande, wordt een 

schending van het artikel 3 EVRM niet aangenomen. Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in 

zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de bepalingen van artikel 74/13.” Verzoekers 

betoog kan de vaststelling, dat hij in België geen verzoek om internationale bescherming heeft 

ingediend, enkel bevestigen. Bovendien blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat een 

ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken de verzoeker op 14 juni 2019 in de gevangenis te Gent 

heeft opgezocht teneinde hem te toe te laten om alle opmerkingen en elementen naar voor te brengen 

inzake zijn verblijfsstatus en teneinde hem te horen met het oog op de evaluatie van het naleven van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM in het kader van de verwijdering. De ambtenaar van de Dienst 

Vreemdelingenzaken heeft tijdens dit interview aan de verzoeker uitdrukkelijk gevraagd of hij beroep 

wenst te doen op zijn recht om internationale bescherming aan te vragen (zie verslag hoorrecht, vraag 

9), waarop de verzoeker ontkennend antwoordde. De verzoeker kan dan ook geenszins voorhouden dat 

hem tijdens zijn verblijf in de gevangenis niet de kans zou zijn geboden om een verzoek om 

internationale bescherming in te dienen. Bovendien bepaalt artikel 71/2, §2, van het koninklijk besluit 

van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen uitdrukkelijk dat een asielaanvraag kan worden ingediend bij de 

directeurs van de strafinrichtingen. Verzoekers kritiek mist dan ook elke feitelijke en juridische 

grondslag. 

 

De verzoeker geeft tot slot aan dat het correctioneel vonnis niet in kracht van gewijsde is getreden zodat 

de verweerder niet kan verwijzen naar feiten van openbare orde.  

 

Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd: 

 

“Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan vreemdelingen-hulp verleend, deelname aan 

bendevorming, feiten waarvoor hij op 12.02.2020 werd veroordeeld door de correctionele rechtbank van 

Gent tot een niet definitieve gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel behalve de voorhechtenis. 

Rekening houdende met het georganiseerde karakter van de criminele activiteit uitgeoefend door 

betrokkene, bestaat er een reëel en actueel risico voor de openbare orde. 

Daar de administratie niet in het bezit is van het vonnis, wordt verwezen naar het aanhoudingsmandaat 

van 08.05.2019. 

Daaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen waren dat betrokkene handelingen heeft gesteld die kunnen 

gezien worden als deelname aan activiteiten vaneen criminele organisatie die zich bezighoudt met 

internationale mensensmokkel. Het smokkelen van mensen druist manifest in tegen de principes van de 

menselijke waardigheid. Mensensmokkel werkt de verdere uitbuiting van hen die op zoek zijn naar 

betere leefomstandigheden in de hand. In het land waar de slachtoffers uiteindelijk stranden, wacht 

deze mensen vaak enkel een leven in de illegaliteit en uiterste marginaliteit. Door dergelijke praktijken 

wordt het asiel- en vreemdelingenbeleid volledig ondergraven 

Gezien de ernst en de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene 

door zijn/haar gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.” 

 

De gemachtigde heeft aldus erkend dat het om een niet-definitieve veroordeling tot een gevangenisstraf 

van 18 maanden (deels met uitstel) gaat. In tegenstelling tot hetgeen de verzoeker betoogt, is de 

gemachtigde geenszins verplicht om een eventueel hoger beroep af te wachten. De gemachtigde kan 

zich voor zijn besluit dat de verzoeker een gevaar vormt voor de openbare orde baseren op een eigen 

standpunt, zelfs zonder dat daartoe noodzakelijkerwijze een veroordeling, laat staan een definitieve 

veroordeling, voorligt. De besluitvorming moet uiteraard wel steun vinden in de elementen van het 

administratief dossier. In casu blijkt reeds uit de veroordeling (die de verzoeker aan het verzoekschrift 

toevoegt) en uit het aanhoudingsmandaat dat de verzoeker feiten van internationale mensensmokkel 

heeft gepleegd en wordt het door de verzoeker ook niet betwist dat hij deze feiten heeft gepleegd. De 

verzoeker toont dan ook niet aan dat er ten onrechte of op voorbarige wijze werd gesteld dat hij door zijn 

gedrag geacht kan worden de openbare orde te schaden.  

 

Waar de verzoeker betoogt dat de gemachtigde het hoger beroep niet heeft afgewacht en dat hij geen 

rekening heeft gehouden met het hoger beroep dat door het Openbaar Ministerie werd aangetekend, 

merkt de Raad voorts op dat de verzoeker geen enkel begin van bewijs bijbrengt en dat ook het 

administratief dossier geen enkel begin van bewijs bevat dat verzoekers bewering omtrent het hoger 

beroep van het Openbaar Ministerie kan schragen. Een loutere bewering volstaat hoe dan ook niet om 

aan te tonen dat de gemachtigde een relevant gegeven over het hoofd heeft gezien of dat motieven van 

de bestreden beslissing niet deugdelijk of kennelijk onredelijk zijn. 
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De verzoeker betwist overigens niet dat hij de feiten van internationale mensensmokkel heeft gepleegd. 

Uit het aanhoudingsmandaat dat zich in het administratief dossier bevindt blijkt inderdaad dat er ernstige 

aanwijzingen zijn van schuld. De gemachtigde heeft er op goede gronden, en zonder dat dit door de 

verzoeker wordt tegengesproken, op gewezen dat het smokkelen van mensen manifest indruist tegen 

de principes van de menselijke waardigheid, dat het de verdere uitbuiting van hen die op zoek zijn naar 

betere leefomstandigheden in de hand werkt en dat door dergelijke praktijken het asiel- en 

vreemdelingenbeleid volledig wordt ondergraven. Het komt de Raad niet kennelijk onredelijk over en het 

strookt met de stukken van het administratief dossier om te oordelen dat de verzoeker, gelet op de 

ernstig en de maatschappelijke impact van de feiten waarvoor hij werd veroordeeld, door zijn gedrag 

geacht kan worden om de openbare orde te schaden.  

 

Het is bijgevolg niet aangetoond dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste 

gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover 

de gemachtigde beschikt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht of van het 

redelijkheidsbeginsel blijkt derhalve niet.  

 

In de mate dat de verzoeker uit de hierboven reeds besproken kritieken tevens een schending afleidt 

van het vertrouwensbeginsel en van het rechtszekerheidsbeginsel, herhaalt de Raad dat de 

gemachtigde niet verplicht is om enig hoger beroep af te wachten en dat verzoekers kritiek, dat hij geen 

asielaanvraag kon indienen vanuit de gevangenis, feitelijke en juridische grondslag mist. Waar de 

verzoeker stelt dat hij moet kunnen vertrouwen op een vaste gedragslijn van de overheid en dat hij niet 

in een rechtsonzekere positie mag verkeren, wijst de Raad erop dat de verzoeker blijkens de stukken 

van het administratief dossier reeds tweemaal eerder een bevel heeft gekregen om het grondgebied te 

verlaten en dat hem op 22 augustus 2018 tevens een inreisverbod van drie jaar werd opgelegd, dat hem 

gedurende drie jaar het verblijf op en de toegang tot het grondgebied van de Schengenlidstaten 

verbiedt. Het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten kan dan ook op geen enkele wijze 

worden gezien als het afwijken van een vaste gedragslijn of als het bestendigen van een 

rechtsonzekere positie, wel in tegendeel.  

 

Er is derhalve evenmin sprake van een schending van het rechtszekerheids- of vertrouwensbeginsel.  

 

Beide aangevoerde middelen zijn, zo ontvankelijk, ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig juli tweeduizend twintig door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 

 

 

 

 

  

 


