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 nr. 254 834 van 20 mei 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS 

Eindgracht 1 

3600 GENK 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 5 februari 2021 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 25 januari 2021 tot afgifte van 

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

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 21 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. MOSKOFIDIS 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 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“Aan de Heer, die verklaart te heten; 

Naam: L. 

Voornaam: M. Y.  

Geboortedatum: 25.02.1988  

Geboorteplaats: Kunduz  

Nationaliteit: Afghanistan 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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: 

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

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort, voorzien van een geldig visum en van een 

verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 

□ 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel en aan bendevorming -plegen van 

wanbedrijven-deelname, feiten waarvoor hij op 15.01.2018 werd veroordeeld door de correctionele 

rechtbank van Gent tot een definitieve gevangenisstraf van 4 jaar. Uit het vonnis van de rechtbank dd. 

15.01.2018 blijkt dat betrokkene in de periode van 28.06.2016 tot 19.12.2016, meermaals, op niet nader 

bepaalde tijdstippen deel uitmaakte van een vereniging die zich bezig hield met meerdere 

transmigranten die gesmokkeld werden op meerdere parkings langsheen de A10/E40 te Drongen met 

als eindbestemmig Verenigd Koninkrijk. Mensensmokkel is een groeiend probleem. Gewetenloze en 

calculerende mensensmokkelaars verdienen geld aan andermans ellende, het verblijfsrechtelijk precair 

statuut van de slachtoffers dwingt hen de facto zich de laakbare praktijken van mensensmokkelaars te 

laten welgevallen Aan de binnenkomst en doorreis van migranten in de Europese Unie wordt veel geld 

verdiend. Het is niet onredelijk om uit het gegeven dat betrokkene zich liet inschakelen in een 

internationaal opererende criminele organisatie met het oog op onwettig geldgewin af te leiden dat hij 

weldegelijk een sociaal gevaarlijke ingesteldheid heeft. Als mensensmokkelaar maakte hij gewetenloos 

gebruik van de nood van migranten door ze voor geld naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. Vaak 

gaat mensensmokkel gepaard met gevaar voor het leven of de gezondheid van de migrant, uit het 

strafdossier Wijkt dat de organisatie waarvan hij deel uitmaakte koelwagens gebruikte met alle mogelijke 

gevaren van dien. Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

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

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

8° Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken tot internationale bescherming 

en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve beslissing. 

De betrokkene heeft op 26.05.2008 asiel aangevraagd. Deze procedure werd uiteindelijk finaal 

afgesloten door een negatieve beslissing van de Raad van State op 12.03.2010. Vervolgens werd er op 

30 04.2010 een tweede asielaanvraag ingediend maar deze aanvraag werd op dezelfde dag reeds niet 

in overweginggenomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 02.07.2010 werd er voor de derde 

maal asiel aangevraagd door de betrokkene maar ditmaal werd er op 17.11.2010 door de betrokkene 

afstand gedaan van zijn aanvraag. Op 24.12.2010 heeft betrokkene opnieuw asiel aangevraagd en deze 

procedure werd op 19 10.2011 negatief afgesloten door een beslissing van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Vervolgens werd er op 08.05.2015 voor de vijfde maal asiel aangevraagd, 

maar ook deze aanvraag werd op 16.08.2016 geweigerd door een negatieve beslissing van het 

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Uit deze beslissing blijkt onder meer 

dat de betrokkene niet zou weten in welke provincie de stad Kunduz gelegen is. Ook blijkt hij niet 

duidelijk te willen maken waar en onder welke omstandigheden hij gedurende de laatste jaren voor zijn 

komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht te willen bieden op zijn werkelijke 

achtergrond en leefsituatie. De vrees van de betrokkene werd dan ook niet aannemelijk bevonden. 

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

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel en aan bendevorming -plegen van 

wanbedrijven-deelname, feiten waarvoor hij op 15.01.2018 werd veroordeeld door de correctionele 

rechtbank van Gent tot een definitieve gevangenisstraf van 4 jaar. Uit het vonnis van de rechtbank dd. 

15 01.2018 blijkt dat betrokkene in de periode van 28.06.2016 tot 19.12.2016, meermaals, op niet nader 

bepaalde tijdstippen deel uitmaakte van een vereniging die zich bezig hield met meerdere 

transmigranten die gesmokkeld werden op meerdere parkings langsheen de A10/E40 te Drongen met 

als eindbestemmig Verenigd Koninkrijk. Mensensmokkel is een groeiend probleem. Gewetenloze en 

calculerende mensensmokkelaars verdienen geld aan andermans ellende, het verblijfsrechtelijk precair 

statuut van de slachtoffers dwingt hen de facto zich de laakbare praktijken van mensensmokkelaars te 

laten welgevallen. Aan de binnenkomst en doorreis van migranten in de Europese Unie wordt veel geld 
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verdiend. Het is niet onredelijk om uit het gegeven dat betrokkene zich liet inschakelen in een 

internationaal opererende criminele organisatie met het oog op onwettig geldgewin af te leiden dat hij 

weldegelijk een sociaal gevaarlijke ingesteldheid heeft Als mensensmokkelaar maakte hij gewetenloos 

gebruik van de nood van migranten door ze voor geld naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen. Vaak 

gaat mensensmokkel gepaard met gevaar voor het leven of de gezondheid van de migrant, uit het 

strafdossier blijkt dat de organisatie waarvan hij deel uitmaakte koelwagens gebruikte met alle mogelijke 

gevaren van dien. Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

Betrokkene verklaarde in zijn vragenlijst “hoorplicht ingevuld op 01.12.2020 in België te verblijven sinds 

2008, niet in het bezit te zijn van zijn identiteitsdocumenten (wel van een verblijfskaart voor Italië) en niet 

te lijden aan een ziekte die hem belemmert om te reizen. Verder verklaarde hij geen duurzame relatie, 

familie en/of minderjarige kinderen in België te hebben en wenst hij niet terug te keren naar Afghanistan 

omdat hij er een probleem had. Betrokkene is in het bezit van een Italiaanse verblijfskaart maar uit 

navraag bij de Italiaanse instanties blijkt dat hij er geen recht op verblijf meer heeft. 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. Zo ontving de betrokkene tot op heden 

ook geen bezoek in de gevangenis van gezins- of familieleden. Een schending van artikel 8 EVRM 

wordt dan ook niet aangenomen. Betrokkene verklaart dat hij een probleem had in Afghanistan. De 

betrokkene heeft op 26.05.2008 asiel aangevraagd. Deze procedure werd uiteindelijk finaal afgesloten 

door een negatieve beslissing van de Raad van State op 12.03.2010. Vervolgens werd er op 30.04.2010 

een tweede asielaanvraag ingediend maar de2e aanvraag werd op dezelfde dag reeds niet in 

overweginggenomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 02.07.2010 werd er voor de derde maal 

asiel aangevraagd door de betrokkene maar ditmaal werd er op 17.11.2010 door de betrokkene afstand 

gedaan van zijn aanvraag Op 24.12.2010 heeft betrokkene opnieuw asiel aangevraagd en deze 

procedure werd op 19 10.2011 negatief afgesloten door een beslissing van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Vervolgens werd er op 08.05.2015 voor de vijfde maal asiel aangevraagd, 

maar ook deze aanvraag werd op 16.08.2016 geweigerd door een negatieve beslissing van het 

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Uit deze beslissing blijkt onder meer 

dat de betrokkene niet zou weten in welke provincie de stad Kunduz gelegen is. Ook blijkt hij niet 

duidelijk te willen maken waar en onder welke omstandigheden hij gedurende de laatste jaren voor zijn 

komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht te willen bieden op zijn werkelijke 

achtergrond en leefsituatie. De vrees van de betrokkene werd dan ook niet aannemelijk bevonden. 

Gezien het voorgaande wordt een schending van artikel 3 EVRM dan ook niet aangenomen. Bijgevolg 

heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de 

bepalingen van artikel 74/13. 

 

Teruqleidinq 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: 

Betrokkene kan met zijn eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in het bezit van de 

vereiste reisdocumenten op het moment van zijn arrestatie. Betrokkene weigert manifest om op eigen 

initiatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich 

opdringt. 

De betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan mensenhandel en aan bendevorming -plegen van 

wanbedrijven-deelname, feiten waarvoor hij op 15.01.2018 werd veroordeeld door de correctionele 

rechtbank van Gent tot een definitieve gevangenisstraf van 4 jaar. Uit het vonnis van de rechtbank dd. 

15.01.2018 blijkt dat betrokkene in de periode van 28.06.2016 tot 19.12 2016, meermaals, op niet nader 

bepaalde tijdstippen deel uitmaakte van een vereniging die zich bezig hield met meerdere 

transmigranten die gesmokkeld werden op meerdere parkings langsheen de A10/E40 te Drongen met 

als eindbestemmig Verenigd Koninkrijk. Mensensmokkel is een groeiend probleem. Gewetenloze en 

calculerende mensensmokkelaars verdienen geld aan andermans ellende, het verblijfsrechtelijk precair 

statuut van de slachtoffers dwingt hen de facto zich de laakbare praktijken van mensensmokkelaars te 

laten welgevallen. Aan de binnenkomst en doorreis van migranten in de Europese Unie wordt veel geld 

verdiend. Het is niet onredelijk om uit het gegeven dat betrokkene zich liet inschakelen in een 

internationaal opererende criminele organisatie met het oog op onwettig geldgewin af te leiden dat hij 

weldegelijk een sociaal gevaarlijke ingesteldheid heeft. Als mensensmokkelaar maakte hij gewetenloos 

gebruik van de nood van migranten door ze voor geld naar het Verenigd Koninkrijk te smokkelen Vaak 

gaat mensensmokkel gepaard met gevaar voor het leven of de gezondheid van de migrant, uit het 

strafdossier blijkt dat de organisatie waarvan hij deel uitmaakte koelwagens gebruikte met alle mogelijke 
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gevaren van dien. Gezien de ernst van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. Er bestaat een risico tot nieuwe schending van de 

openbare orde. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene vormt een risico op onderduiken. 

8° Betrokkene heeft in het Rijk of in andere lidstaten meerdere verzoeken tot internationale bescherming 

en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een negatieve beslissing. 

De betrokkene heeft op 26.05.2008 asiel aangevraagd. Deze procedure werd uiteindelijk finaal 

afgesloten door een negatieve beslissing van de Raad van State op 12.03.2010. Vervolgens werd er op 

30.04.2010 een tweede asielaanvraag ingediend maar deze aanvraag werd op dezelfde dag reeds niet 

in overweginggenomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 02.07.2010 werd er voor de derde 

maal asiel aangevraagd door de betrokkene maar ditmaal werd er op 17 11.2010 door de betrokkene 

afstand gedaan van zijn aanvraag. Op 24.12.2010 heeft betrokkene opnieuw asiel aangevraagd en deze 

procedure werd op 19.10.2011 negatief afgesloten door een beslissing van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Vervolgens werd er op 08.05.2015 voor de vijfde maal asiel aangevraagd, 

maar ook deze aanvraag werd op 16.08.2016 geweigerd door een negatieve beslissing van het 

Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Uit deze beslissing blijkt onder meer 

dat de betrokkene niet zou weten in welke provincie de stad Kunduz gelegen is. Ook blijkt hij niet 

duidelijk te willen maken waar en onder welke omstandigheden hij gedurende de laatste jaren voor zijn 

komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht te willen bieden op zijn werkelijke 

achtergrond en leefsituatie De vrees van de betrokkene werd dan ook niet aannemelijk bevonden. 

Betrokkene verklaarde in zijn vragenlijst "hoorplicht” ingevuld op 01.12.2020 dat hij niet wenst terug te 

keren naar Afghanistan omdat hij er een probleem had De vrees van de betrokkene werd echter reeds 

meermaals onderzocht, maar werd niet aannemelijk bevonden Gezien het voorgaande wordt een 

schending van artikel 3 EVRM dan ook niet aangenomen. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

[…]” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het enig middel is afgeleid uit de schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (hierna: het EVRM), van artikel 74/14 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 artikel 110quaterdecies van het koninklijk besluit 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit), van het zorgvuldigheidsbeginsel en 

van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  Het wordt uiteengezet als volgt: 

 

“Volledig ten onrechte heeft verzoeker een beslissing betekend gekregen, bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Daarenboven is er geen termijn voor vrijwillig 

vertrek toegestaan. 

 

Eerstens wenst verzoeker te benadrukken dat hij in Italië in het bezit is gesteld van een statuut van 

subsidiaire bescherming! De Dienst Vreemdelingenzaken stelt dat verzoekers verblijfsvergunning in 

Italië verlopen is. Evenwel wenst verzoeker te benadrukken dat het feit dat zijn verblijfskaart eventueel 

verlopen is. nog geenszins wil zeggen dat zijn verblijfsstatuut opgehouden zou hebben te bestaan. 

 

De bestreden beslissing schendt dan ook artikel 3 EVRM. 

 

Daarnaast wenst verzoeker te benadrukken dat de Dienst Vreemdelingenzaken het gebrek aan termijn 

voor vrijwillig vertrek als volgt motiveert:  

 

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

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

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

 

Om het risico op onderduiken te vermijden, kan de onderdaan van een derde land evenwel verplicht 

worden preventieve maatregelen te vervullen. 

 



  

 

 

X - Pagina 5 

Artikel 110quaterdecies Verblijfsbesluit stelt als volgt: 

'Art. 110quaterdecies. § 1. De preventieve maatregelen die door de Minister of zijn gemachtigde kunnen 

worden genomen ten aanzien van de onderdaan van een derde land overeenkomstig artikel 74/14, §2, 

van de wet om het risico op onderduiken tijdens de termijn die voor het vrijwillig vertrek is toegekend, te 

vermijden, zijn : 

1° zich aanmelden als de burgemeester of zijn gemachtigde of de agent of ambtenaar van Dienst 

Vreemdelingenzaken dit vraagt. De regelmaat waarmee de onderdaan van een derde land zich moet 

aanmelden wordt in het verzoek vermeldt; 

2° het storten van een gepaste financiële waarborg bij de Deposito- en Consignatiekas. Het bedrag van 

de waarborg wordt door de Minister of zijn gemachtigde vastgelegd op basis van de dagelijkse kostprijs 

van een verblijf in een gesloten centrum, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot 

bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en 

gezondheidszorgen bedoeld in artikel 74/4, §§ 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gelinkt aan 

een bepaalde duur, zonder dat dit bedrag de kosten van een verblijf van 30 dagen mag te boven gaan. 

De onderdaan van een derde land stort dit bedrag ten laatste de dag na de betekening van de 

beslissing tot verwijdering op de rekening bij de Deposito- en Consignatiekas, ongeacht het feit of een 

beroep tegen deze beslissing wordt ingesteld of niet, en levert daarvan het bewijs aan de minister of zijn 

gemachtigde. 

De onderdaan van een derde land stuurt het bewijs dat hij het Belgische grondgebied heeft verlaten aan 

de minister of diens gemachtigde, en deelt de minister of zijn gemachtigde een rekeningnummer mee 

waarop de Deposito- en Consignatiekas het bedrag van de waarborg zal terugstorten. 

Indien de toegekende termijn voor het vrijwillig vertrek van de onderdaan van een derde land, 

verstreken is, en deze laatste geen gevolg heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, 

komt de gestorte som toe aan de Belgische Staat, tenzij een beroep binnen de door de wet vastgestelde 

termijnen tegen de beslissing van verwijdering werd ingediend;  

3° het overhandigen van een kopie van de documenten die toelaten om de identiteit vast te stellen. 

§ 2. De preventieve maatregelen worden vermeld in het bevel om het grondgebied te verlaten en indien 

het de maatregel onder § 1, 1 ° betreft, de regelmatigheid waarmee ze wordt toegepast. ' 

 

In casu worden deze preventieve maatregelen geenszins vermeld in de bestreden beslissing. Er blijkt 

ook nergens dat de Dienst Vreemdelingenzaken deze preventieve maatregelen überhaupt heeft 

overwogen in de bestreden beslissing. 

 

Dat de motivering van de Dienst Vreemdelingenzaken dan ook niet correct is. 

 

Dat deze motivering een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de beslissing, zodat de beslissing dan ook 

geen enkel antwoord geeft op de wezenlijke problematiek van verzoeker. 

 

De beslissing maakt dan ook een wezenlijke inbreuk uit op de zorgvuldigheidsplicht iuncto de 

motiveringsplicht, zoals vervat in artt. 2-3 Wet Uitdrukkelijke Motivering van Bestuurshandelingen van 

1991. 

 

Het dient dan ook benadrukt te worden dat deze beslissing als nietig dient beschouwd te worden en 

dient vernietigd te worden. 

 

Er werd door de Belgische Staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van verzoeker. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. 

 

De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. 

 

Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse Zaken. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.” 

 

2.2. Verzoeker betoogt dat ten onrechte werd gesteld dat zijn verblijfsvergunning in Italië verlopen is en 

dat het feit dat zijn verblijfskaart eventueel verlopen is niet betekent dat zijn verblijfsstatuut heeft 

opgehouden te bestaan.  
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Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verzoeker inmiddels werd verwijderd naar Italië. Dit wordt niet 

betwist door verzoeker.  

 

Uit de gedwongen verwijdering naar Italië kan niet anders dan worden afgeleid dat verzoeker aldaar nog 

een zekere verblijfsstatus heeft. Ter zitting wordt dit niet betwist door de verwerende partij. Dit impliceert 

evenwel niet dat de bestreden beslissing niet kon worden genomen. Verzoeker betwist immers niet dat 

toepassing kon worden gemaakt van artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet omdat hij door 

zijn gedrag wordt geacht de openbare orde te kunnen schaden, en evenmin dat hij in het Rijk verblijft 

zonder houder te zijn van de daartoe vereiste documenten, zoals geviseerd door artikel 7, eerste lid, 1° 

van dezelfde wet. Verder wordt in het bevel gespecifieerd dat aan verzoeker het bevel wordt gegeven 

om het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over documenten die vereist zijn om er zich naar 

toe te begeven. Ook indien verzoeker documenten had om zich naar Italië te begeven, kon de 

verwerende partij hem dus bevelen om het grondgebied te verlaten. In die optiek is de vermelding in de 

bestreden beslissing dat hij geen recht op verblijf meer zou hebben in Italië overtollig te noemen, nu niet 

blijkt dat ze enige impact heeft gehad op het besluitvormingsproces.   

 

Waar verzoeker betoogt dat de beslissing een schending inhoudt van artikel 3 van het EVRM, kan de 

Raad alleen maar vaststellen dat hij werd verwijderd naar Italië, alwaar hij stelt subsidiaire bescherming 

te hebben gekregen, en niet naar zijn land van herkomst. Een schending van artikel 3 van het EVRM 

blijkt dan ook niet, temeer nu verzoeker de vermeende schending niet op een concrete wijze toelicht.  

 

Verzoeker doet verder gelden dat, om het risico op onderduiken te vermijden, de verwerende partij 

preventieve maatregelen had kunnen nemen, dat uit niets blijkt dat dit werd overwogen en dat hierover 

niet werd gemotiveerd. 

 

Daargelaten de vraag of verzoeker nog een belang kan laten gelden bij dit middelonderdeel, stelt de 

Raad vast dat de preventieve maatregelen waarvan sprake erop gericht zijn het risico op onderduiken 

tijdens de termijn voor vrijwillig te vermijden. In de bestreden beslissing wordt duidelijk toegelicht om 

welke redenen aan verzoeker geen termijn voor vrijwillig vertrek werd toegekend. Verzoeker kent deze 

redenen dus, en werd daardoor in de mogelijkheid gesteld om na te gaan of de overheid is uitgegaan 

van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op 

grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen. Het doel van de formele 

motiveringsplicht werd dus bereikt. Verzoeker toont niet aan dat de verwerende partij bijkomend had 

moeten motiveren waarom niet werd geopteerd voor een termijn voor vrijwillig vertrek met preventieve 

maatregelen. Uit artikel 110quaterdecies, §2 van het Vreemdelingenbesluit blijkt verder dat de 

preventieve maatregelen moeten worden vermeld in het bevel om het grondgebied te verlaten wanneer 

ze daadwerkelijk worden opgelegd door de verwerende partij, hetgeen thans niet het geval is, wel 

integendeel. Tot slot kan nog worden vastgesteld dat verzoeker geen enkel concreet argument bijbrengt 

dat erop wijst dat de verwerende partij op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld 

dat aan verzoeker geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegekend.   

 

2.3. Het enig middel kan niet worden aangenomen.   

 

3. Korte debatten 

 

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

kan leiden aangevoerd. 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 twintig mei tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


