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 nr. 250 888 van 12 maart 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. MERCKX 

Molenweg 43 

2930 BRASSCHAAT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nederlandse nationaliteit te zijn, op 8 december 2020 

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

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 10 november 2020 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 februari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat C. MERCKX verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 10 november 2020 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:  

 

“De heer : [M.M.], geboren te […], op […] onderdaan van Nederland  

wordt het bevel gegeven om uiterlijk op het grondgebied van België te verlaten. 

 

Niettegenstaande betrokkene vrijstelbaar is en een borgsom heeft betaald, moet zij het grondgebied 

verlaten. Ten einde te voldoen aan het gerechtelijk dossier is het echter voor betrokkene mogelijk om, 

voorzien van de nodige identiteitsstukken, terug te keren naar België. 
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikelen 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: 

 

Artikel 7, eerste lid, 3°, artikel 43§1, 2° en artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: wordt door 

de Minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken, Asiel en Migratie of zijn gemachtigde, geacht de 

openbare orde te kunnen schaden, het gedrag van de betrokkene vormt een actuele, werkelijke en 

voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. Betrokkene werd op 

30.05.2020 onder aanhoudignsmandaat geplaatst voor oplichting, feit waarvoor hij later mogelijks kan 

veroordeeld worden. 

 

Het het aanhoudingsmandaat van de betrokkene blijkt dat er verschillende klachten werden neergelegd 

tegen verdachte waarbij blijkbaar steeds dezelfde modus operandi voorhanden is. Bedrijven maken een 

overeenkomst met de firma BVBA [L.S.], deze engageert zich om de sociale bijdrage of de betaling van 

facturen voor te schieten. Zo kan de andere partij zijn betaling spreiden. Betrokkene doet zevenwel niets 

en ontvangt gewoon de gelden. 

 

Ingevolge de aard van de feiten waarvan betrokkene verdacht wordt (oplichting) concludeert de 

Administratie dat betrokkene momenteel een gevaar kan betekenen voor de rust van de burgers 

evenals voor de handhaving van de openbare orde. Met andere woorden, het gedrag van betrokkene 

betekent een reële, actuele en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de 

maatschappij. 

 

Het administratief dossier van betrokkene bevat geen elementen die erop wijzen dat de betrokkene een 

familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM heeft. Het administratief dossier 

bevat geen elementen waaruit zou blijken dat de betrokkene bij terugkeer naar zijn land van herkomst 

een reëel risico zou lopen onderworpen te worden aan een onmenselijke of vernederende behandeling 

in de zin van artikel 3 EVRM. Een schending van artikel 3 EVRM wordt dan ook niet aangenomen. 

 

Uit het administratief dossier van de betrokkene blijkt dat hij op 15.01.2020 een aanvraag van een 

verklaring van inschrijving deed (bijlage 19) als werknemer in loondienst. Verder nazicht van de RSZ-

databank blijkt dat betrokkene niet is tewerkgesteld bij [B.]. 

 

Artikel 44ter, van de wet van 15 december 1980: gezien voorgaande wordt aan betrokkene geen termijn 

toegekend om het grondgebied van het Rijk te verlaten.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en van 

het redelijkheidsbeginsel.  

 

Hij zet zijn middel uiteen als volgt:  

 

“Aangezien er ten tweede schending is van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder 

het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, in samenhang met art. 13 EVRM. 

Dat verzoeker integraal verwijst naar hetgeen uiteen werd gezet onder 1. FEITEN EN VOORGAANDEN 

én naar hetgeen werd uiteengezet onder het eerste middel, en de inhoud hiervan onder dit middel als 

hernomen dient te worden beschouwd. 

De bestreden beslissing is strijdig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het redelijkheids-

beginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Door het nemen van de bestreden beslissing maakt de Belgische staat een inbreuk op de elementaire 

beginselen van behoorlijk bestuur, o.m. van het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Dat de staatssecretaris door te handelen zoals hij gehandeld heeft toch elke voeling met de realiteit 

verloren is. 

De door verzoeker ingeroepen zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze 

dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen 

nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 juni 2002; zie Arrest RVV nr. 15.753 van 10 september 2008 in de zaak 

RvV XII ). 
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Aangezien het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissing op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; zie arrest RVV nr. 21.834 van 23 januari 2010 in de zaak 

RvVX/ II). 

Aangezien in casu op basis van de bestreden beslissing de overheid kennelijk haar discretionaire 

bevoegdheid heeft overschreden. Dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is en derhalve tevens 

het redelijkheidsbeginsel schendt. 

Men baseert zich in het oordeel dat verzoeker zijn gedrag geacht kan worden de openbare orde te 

schade, enkel en alleen op het aanhoudingsmandaat van verzoeker waaruit zou blijken dat er 

verschillende klachten werden neergelegd tegen verzoeker. Deze motivering is absoluut onvoldoende. 

Een aanhoudingsmandaat vormt het begin van een gerechtelijk onderzoek. Vanaf dat moment gaat men 

op zoek naar argumenten à charge, maar ook à décharge. 

De Belgische Staat baseert zich louter op een aanhoudingsmandaat en houdt dus op geen enkele wijze 

rekening met andere elementen aanwezig in het strafdossier. 

Zij neemt voortijdig een beslissing dat verzoeker het grondgebied dient te verlaten. Er is immers niet 

eens een veroordeling van verzoeker. De Belgische Staat legt het principe van het vermoeden van 

onschuld volledig naast zich neer en handelt daarmee flagrant in strijd met artikel 6 EVRM. 

Dat zij voortijdig en ondoordacht de beslissing inzake het bevel om het grondgebied te verlaten heeft 

genomen, volgt ook uit een aantal elementen van de motivering die gewoonweg onjuist zijn en andere 

elementen die allerminst zorgvuldig zijn te noemen. Uit alles aan de bestreden beslissing is te merken 

dat zij in zeven haasten werd genomen. 

Zo stelt men in de bestreden beslissing dat betrokkene een borgsom zou hebben betaald en daarom in 

vrijheid zou zijn gesteld. Niets van dat is waar. Verzoeker dient immers voorwaarden opgelegd door het 

Hof van Beroep na te leven ( stuk 3). 

Men stelt dat zij verzoeker [M.M.] - het grondgebied dient te verlaten. 

Ook “ wordt het bevel gegeven om uiterlijk op het grondgebied van België te verlaten”. 

Bijkomend neemt men deze bestreden beslissing die volledig tegengesteld is aan de voorwaarden die 

verzoeker opgelegd heeft gekregen. Hieruit blijkt dat de Belgische Staat op onvoldoende doordachte 

wijze te werk is gegaan. Hoe kan verzoeker enerzijds het grondgebied van België verlaten en anderzijds 

vast adres houden te Hove en het verbod het land te verlaten na leven. Het één gaat gewoon niet 

samen met het ander. De Belgische Staat nam de bestreden beslissing zonder een doordacht 

onderzoek te doen van het dossier. 

Uit de samenlezing van hetgeen voorafgaat, dient men te concluderen dat de overheid overhaast, 

onnodig en ondoordacht is tewerk gegaan.” 

 

2.2. Verzoeker betoogt met andere worden, onder meer, dat “voortijdig en ondoordacht” werd beslist tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Dit blijkt volgens hem uit een aantal elementen 

van de motivering die onjuist zijn en andere elementen die allerminst zorgvuldig zijn te noemen. Zo stelt 

hij dat het niet klopt dat hij een borgsom heeft betaald en daarom in vrijheid werd gesteld. Hij wijst erop 

dat hij door de kamer van inbeschuldigingstelling (verder: de KI) in vrijheid is gesteld mits naleving van 

enkele voorwaarden, waaronder vast verblijf houden op een vooraf bepaald adres in België en een 

verbod om het land te verlaten behoudens voorafgaande toestemming van de onderzoeksrechter. Hij 

betoogt dat de hem door de bestreden beslissing opgelegde verplichting om onmiddellijk het 

grondgebied te verlaten volledig is tegengesteld aan de hem opgelegde voorwaarden. 

 

2.3. Op dit betoog in het verzoekschrift wordt nergens ingegaan in de nota met opmerkingen. 

 

2.4. 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 zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer 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 worden onderzocht, zodat zij met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475; RvS 22 maart 2010, nr. 202.182). 

 

Zoals dit blijkt uit de stukken van het rechtsplegingsdossier en ook wordt aangegeven in de bestreden 

beslissing zelf, werd verzoeker bevel gegeven om onmiddellijk het Belgische grondgebied te verlaten op 

het ogenblik van zijn invrijheidstelling door de KI van Antwerpen op 10 november 2020. 

 

In het bestreden bevel wordt gesteld dat “betrokkene vrijstelbaar is en een borgsom heeft betaald”. Het 

gegeven dat verzoeker werd vrijgesteld na betaling van een borgsom, zoals dit wordt gesteld in de 

bestreden beslissing maar wordt betwist door verzoeker, vindt echter geen steun in de bij de Raad 
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voorliggende stukken. Wel blijkt hieruit dat de KI in zijn arrest van 10 november 2020 verzoeker de 

volgende voorwaarden oplegde naar aanleiding van zijn invrijheidstelling:  

 

“1°) vast verblijf houden te […] 

2°) verbod het land te verlaten behoudens voorafgaande toestemming van de onderzoeksrechter 

3°) verbod enig mandaat uit te oefenen binnen een vennootschap 

4°) verbod als werknemer, zelfstandige of vrijwilliger enge activiteit uit te oefenen die verband houdt met 

het financieel beheer van het vermogen van derden 

5°) zijn werk hervatten bij  [W.], en de bewijzen hiervan voorbrengen bij de onderzoeksrechter 

6°) contactverbod met alle personen/rechtspersonen vermeld in het dossier 

7°) onmiddellijk gevolg geven aan iedere oproep van de politie en/of gerechtelijke overheden 

8°) zich ter beschikking houden van het onderzoek”. 

 

Verweerder geeft in de motivering van de bestreden beslissing vervolgens aan dat het gegeven bevel 

om onmiddellijk het grondgebied te verlaten verzoeker niet verhindert te blijven voldoen aan de hem 

opgelegde verplichtingen in het kader van het gerechtelijk onderzoek, nu wordt aangegeven dat het voor 

verzoeker “[t]en einde te voldoen aan het gerechtelijk dossier […] mogelijk [is] om, voorzien van de 

nodige identiteitsstukken, terug te keren naar België”. Hoe verzoeker, die op 10 november 2020 om 

19u02 wordt vrijgelaten, dan én onmiddellijk het grondgebied dient te verlaten én kan voldoen aan de 

opgelegde verplichtingen waaronder de verplichting om vast verblijf te houden in België en om niet 

zonder voorafgaande toestemming van de onderzoeksrechter het grondgebied te verlaten, wordt niet 

verduidelijkt. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt geenszins dat verweerder concreet is 

nagegaan of het mogelijk is voor verzoeker om zich te houden aan de voorwaarden, alsook het bevel op 

te volgen. Verweerder kan niet aangeven dat met het gegeven bevel verzoeker nog steeds in de 

mogelijkheid is om de hem opgelegde verplichtingen in het kader van het gerechtelijk onderzoek te 

voldoen, zonder zich dan eerst in kennis te stellen van en concreet rekening te houden met de 

voorwaarden die verzoeker waren opgelegd, waaronder – zo wordt herhaald – het verbod om het land 

te verlaten zonder voorafgaande toestemming van de onderzoeksrechter en de verplichting vast verblijf 

te houden op een vooraf bepaald adres in België. Er blijkt niet dat verweerder zich voor het nemen van 

de bestreden beslissing steunde op een correcte en zorgvuldige feitenvinding.  

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt aangetoond. 

 

2.5. Het middel is, in de aangegeven mate, gegrond en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Een onderzoek van de andere onderdelen van het onderzochte middel of van de overige 

middelen dringt zich niet langer op.  

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

4. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 10 november 2020 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf maart tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 

 

 

 


