
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 255 237 van 28 mei 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat L. RECTOR 

J. P. Minckelersstraat 164 

3000 LEUVEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 25 mei 2021 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging en de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie van 14 mei 2021 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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 27 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 23 april 2021 wordt de verzoekende partij onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens 

bendevorming-deelname en gewone diefstal.  

 

1.2. Op 14 mei 2021 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer, die heet: 

(…) 

nationaliteit: Georgië 

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 onder aanhoudingsmandaat geplaatst op 23.04.2021 voor bendevorming-deelname en 

gewone diefstal. 

Feiten waarvoor hij later mogelijks veroordeeld kan worden. 

Gezien het gewelddadige karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

problemen te hebben. 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. Bijgevolg heeft de 

gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de 

bepalingen van artikel 74/13. 

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

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

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

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene verblijft sinds 15.04.2021 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

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

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

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 

Betrokkene werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst op 23.04.2021 voor bendevorming-deelname en 

gewone diefstal. 

Feiten waarvoor hij later mogelijks veroordeeld kan worden. 

Gezien het gewelddadige karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

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: 

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

verzoek of internationale bescherming ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Betrokkene beweert sinds 15.04.2021 in België te verblijven. Uit het administratief dossier blijkt niet dat 

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

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

Betrokkene heeft zich niet aangemeld bij de gemeente binnen de door artikel 5 van de wet van 

15/12/1980 bepaalde termijn en levert geen bewijs dat hij op hotel logeert. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Betrokkene werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst op 23.04.2021 voor bendevorming-deelname en 

gewone diefstal. 

Feiten waarvoor hij later mogelijks veroordeeld kan worden. 

Gezien het gewelddadige karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag 

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene verklaart niet een gezinsleven of minderjarige kinderen in België te hebben, noch medische 

problemen te hebben. 

Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening 

gehouden met de bepalingen van artikel 74/13. 

Vasthouding 

(…)” 

 

2. Over de vrijheidsberoving 

 

Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, blijkt uit 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) dat deze enkel vatbaar is voor een beroep bij de 

raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de 

vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is dan ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het 

beroep in de mate dat het is gericht tegen deze beslissing. 

 

Bijgevolg moet de vordering als onontvankelijk worden afgewezen in de mate dat zij gericht is tegen de 

in de bestreden bijlage 13septies opgenomen beslissing tot vasthouding. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

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. 

 

3.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

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." 

 

De verzoekende partij bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering, dat overigens niet 

wordt betwist door de verwerende partij, vermoed. 

 

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

 

3.2.1. Na een theoretisch betoog over deze voorwaarde, stelt de verzoekende partij dat de verwerende 

partij bij het nemen van haar beslissingen rekening dient te houden met een heel aantal wettelijke 

bepalingen, verdragsbepalingen, alsook beginselen (van behoorlijk bestuur), dat zij van oordeel is dat 

de verwerende partij nagelaten heeft alle toepasselijke bepalingen en beginselen na te leven, reden 
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waarom de bestreden beslissing dient te worden vernietigd, dat de bestreden beslissing meer bepaald 

de artikelen 7 en 74/11 van de Vreemdelingenwet alsook het redelijkheidsbeginsel schendt, waarbij zij 

verwijst naar “supra”. 

 

De Raad gaat er van uit, en de advocaat van de verzoekende partij bevestigt ter terechtzitting, dat 

“supra” verwijst naar de middelen uiteengezet in het verzoekschrift in het onderdeel “IV. 

NIETIGVERKLARING”. 

 

In dit onderdeel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“1. Bij het nemen van haar beslissingen dient verweerster rekening te houden met een heel aantal 

wettelijke bepalingen, verdragsbepalingen, alsook beginselen (van behoorlijk bestuur). 

 

Verzoeker is van oordeel dat verweerster nagelaten heeft alle toepasselijke bepalingen en beginselen 

na te leven, reden waarom de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.  

 

2. Samengevat komt het erop neer dat verweerster van oordeel is dat verzoeker 

 

 Moet worden geacht de openbare orde te kunnen schaden, 

 Mogelijks zal onderduiken, 

 Het grondgebied illegaal heeft betreden én 

 Niet meewerkt of niet heeft meegewerkt met de Belgishe overheden.  

Om deze reden werd opzichtens verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering afgeleverd. 

 

Verzoeker betwist dit. 

 

Niet alleen maakt deze beslissinge en schending uit van artikelen 7 en 74/14 van de Vreemdelingenwet. 

Ook heeft elke discretionaire bevoegdheid de redelijkheid tot grens. 

  

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).  

 

3. Verweerster heeft in de bestreden beslissing op kennelijk onredelijk wijze geoordeeld door (de 

samenloop) van de omstandigheden te negeren en alsnog te besluiten tot de beëindiging van zijn 

verblijf. 

 

Verzoeker verbleef in BELGIË sinds 15 april 2021, een donderdag. 

 

Als inwoner van GEORGIË is hij niet-visumplichtig en is hij gerechtigd om 90 dagen op het Belgische 

grondgebied te verblijven.  

 

Op 23 april 2021, zijnde een vrijdag werd verzoeker aangehouden om op 15 mei 2021 alweer 

voorwaardelijk in vrijheid te worden gesteld door de onderzoeksrechter. 

 

Door zijn arrestatie heeft verzoeker zich niet binnen de door artikel 5 van de wet de Vreemdelingenwet 

opgestelde termijn aangemeld bij de gemeente. Mocht hij niet van zijn vrijheid beroofd zijn geweest, dan 

had hij hiervoor uiteraard wél het nodige gedaan.  

 

Bovendien verblijft hij als toerist op het Belgische grondgebied zo dat hij strikt genomen niet eens 

verplicht is om zich aan te melden bij de gemeente.  
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Verder moet verzoeker worden geacht onschuldig te zijn aan de feiten waarvan hij wordt verdacht totdat 

het tegendeel bewezen is.  

 

Het feit dat hij door de onderzoeksrechter reeds na 1 maand in vrijheid wordt gesteld bevestigt duidelijk 

het gegeven dat verzoeker GEEN gevaar vormt voor de openbare orde.  

 

Tenslotte betrof één van de voorwaarden die verzoeker kreeg opgelegd de volgende: Verzoeker moet 

zich persoonlijk aanbieden bij oproepingen en/of proceshandelingen.  

 

Wanneer verzoeker deze voorwaarden niet naleeft zal dit een negatieve impact hebben om zijn 

verdediging 

 

4. Het is duidelijk dat verweerster dit alles niet in rekening heeft genomen bij haar beslissing, zodat haar 

beslissing indruist tegen alle redelijkheid en bovendien artikel 7 en 74/11 van de Vreemdelingenwet 

schendt.  ” 

 

3.2.2. In zoverre de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 74/11 van de 

Vreemdelingenwet, laat zij na uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing deze bepaling 

schendt, zodat zij een schending van voornoemde bepaling niet aantoont. Bovendien heeft voormelde 

bepaling betrekking op een inreisverbod. De in casu bestreden beslissing betreft geen inreisverbod. 

 

3.2.3. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel 

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

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidsbeginsel de rechter 

toestaat, is niet 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, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is 

(RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

De aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van de 

toepasselijke wetgeving, met name de artikelen 7 en 74/14 van de Vreemdelingenwet, bepalingen 

waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

3.2.4. Het bestreden bevel steunt artikel 7, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet omdat de 

verzoekende partij door haar gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. Hierbij wordt 

toegelicht dat de verzoekende partij onder aanhoudingsmandaat is geplaatst op 23 april 2021 voor 

bendevorming-deelname en gewone diefstal, feiten waarvoor zij later kan veroordeeld worden, dat 

gezien het gewelddadige karakter van deze feiten, kan worden afgeleid dat zij door haar gedrag geacht 

wordt de openbare orde te kunnen schaden.  

 

3.2.5. Wat betreft de reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan, wordt niet 

enkel verwezen naar artikel 74/14, §3, 1° van de Vreemdelingenwet, doch ook naar artikel 74/14, §3, 3° 

van de Vreemdelingenwet: “een bedreiging voor de openbare orde”. Deze motieven betreffende de 

bedreiging voor de openbare orde volstaan op het eerste zicht reeds om het niet toekennen van een 

termijn voor vrijwillig vertrek te staven, zodat dient vastgesteld te worden dat de kritiek van de 

verzoekende partij betreffende het risico op onderduiken slechts een kritiek op een overtollig motief 

betreft en op zich geen afbreuk kan doen aan de wettigheid van de bestreden beslissing.  

 

Het betwisten van het feit dat zij mogelijks zal onderduiken, dat zij het grondgebied illegaal heeft 

betreden en dat zij niet meewerkt of heeft meegewerkt met de Belgische overheden en het betoog dat 

zij in België verbleef sinds 15 april 2021, een donderdag, dat zij als inwoner van Georgië niet 

visumplichtig is en gerechtigd is om 90 dagen op het Belgische grondgebied te verblijven, dat zij op 23 

april 2021, een vrijdag, werd aangehouden om op 15 mei 2021 alweer voorwaardelijk in vrijheid te 

worden gesteld door de onderzoeksrechter, dat zij zich door de arrestatie niet binnen de door artikel 5 

van de Vreemdelingenwet opgestelde termijn heeft kunnen aanmelden bij de gemeente, dat mocht zij 

niet van haar vrijheid beroofd zijn geweest zij hiervoor uiteraard wel het nodige had gedaan, dat zij 

bovendien als toerist op het Belgische grondgebied verblijft zo dat zij strikt genomen niet eens verplicht 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

is om zich aan te melden bij de gemeente, is dan ook niet dienstig daar het gericht is tegen een 

overtollig motief. 

 

3.2.6. Betreffende het vaststellen van een gedrag in hoofde van de verzoekende partij dat een gevaar 

voor de openbare orde kan betekenen, vaststelling die aan de grond ligt van zowel het opleggen van 

een bevel als het niet toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek, betoogt de verzoekende partij dat 

zij betwist dat zij moet geacht worden de openbare orde te kunnen schaden. Zij betoogt dat zij moet 

worden geacht onschuldig te zijn aan de feiten waarvan zij verdacht wordt tot het tegendeel is bewezen, 

dat het feit dat zij door de onderzoeksrechter na één maand in vrijheid wordt gesteld duidelijk bevestigt 

dat zij geen gevaar vormt voor de openbare orde. Tot slot stelt zij dat het zich persoonlijk moeten 

aanbieden bij oproepingen en/of proceshandelingen één van de voorwaarden is die zij opgelegd kreeg, 

dat wanneer zij deze voorwaarden niet naleeft dit een negatieve impact zal hebben op haar verdediging, 

dat met dit alles geen rekening werd gehouden in de bestreden beslissing.  

 

3.2.7. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij geacht wordt door 

haar gedrag de openbare orde te kunnen schaden, waarbij wordt verduidelijkt dat de verzoekende partij 

onder aanhoudingsmandaat is geplaatst op 23 april 2021 voor bendevorming-deelname en gewone 

diefstal, feiten waarvoor zij later kan veroordeeld worden, dat gezien het gewelddadige karakter van 

deze feiten, kan worden afgeleid dat zij door haar gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen 

schaden.  

 

Door louter te betwisten dat zij een gevaar vormt voor de openbare orde, toont zij geenszins aan dat 

voormelde motieven foutief of kennelijk onredelijk zijn. Zij betwist de feiten waarvan zij verdacht wordt 

niet. Ook door enkel te wijzen op het feit dat zij geacht wordt onschuldig te zijn aan de feiten waarvan zij 

verdacht wordt tot het tegendeel is bewezen, betwist zij de feiten waarvan zij verdacht wordt niet, noch 

toont zij hiermee aan dat op grond van de niet betwiste feiten de verwerende partij niet in redelijkheid 

kon stellen dat de verzoekende partij geacht wordt door haar gedrag de openbare orde te kunnen 

schaden. 

 

Uit vaststaande rechtspraak van de Raad van State blijkt dat het vermoeden van onschuld niet belet dat 

het bestuur op grond van een eigen onderzoek een standpunt inneemt met betrekking tot feiten die nog 

niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid en op basis van vaststaande feiten een 

beslissing neemt inzake de verblijfsrechtelijke situatie van een vreemdeling (RvS 28 juni 2004, nr. 

133.173; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 11 juni 2015, nr. 231.531). 

 

Het “vermoeden van onschuld” is bovendien een fundamenteel beginsel uit het strafrecht en heeft 

betrekking op de bewijslast in het kader van de strafvervolging. Er blijkt niet dat de verzoekende partij 

zich dienstig kan beroepen op dit beginsel wat het thans bestreden bevel betreft, die geen maatregel 

van strafrechtelijke aard doch een administratieve rechtshandeling is.  

 

Het loutere feit dat de verzoekende partij door de onderzoeksrechter na één maand in vrijheid wordt 

gesteld doet voorts op het eerste zicht geen afbreuk aan de motieven van de bestreden beslissing en 

leidt er op het eerste zicht niet toe dat de verwerende partij na de vrijlating van de verzoekende partij 

niet langer kan oordelen dat de verzoekende partij door haar gedrag kan geacht worden de openbare 

orde te kunnen schaden. De Raad wijst erop dat het feit dat beslist werd om de verzoekende partij een 

invrijheidstelling toe te kennen niet betekent dat er geen risico bestaat dat zij zich in de toekomst niet 

meer zal bezondigen aan nieuwe strafbare feiten, zodat de verzoekende partij met haar betoog 

geenszins aantoont dat de verwerende partij in de bestreden beslissing op foutieve of kennelijk 

onredelijke wijze heeft vastgesteld dat gezien het gewelddadige karakter van de feiten, kan worden 

afgeleid dat de verzoekende partij door haar gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden, 

minstens maakt de verzoekende partij met haar betoog op het eerste zicht het tegendeel niet 

aannemelijk.  

 

Bovendien gaat de verzoekende partij er aan voorbij dat uit de beschikking tot invrijheidsstelling mits 

voorwaarden na aanhoudingsmandaat van 15 mei 2021 blijkt dat de onderzoeksrechter oordeelde dat 

de ernstige aanwijzingen van schuld in hoofde van de verzoekende partij nog steeds voorhanden zijn, 

dat de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de 

verzoekende partij, zoals vermeld in het bevel tot aanhouding en die de volstrekte noodzakelijkheid voor 

de openbare veiligheid uitmaken, nog steeds het handhaven van de voorlopige hechtenis wettigen, doch 

dat de verstoorde openbare orde in deze zaak evenzeer verzekerd kan worden door een alternatieve 
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maatregel op te leggen in de zin van voorwaarden. Uit de invrijheidsstelling op zich blijkt aldus op het 

eerste zicht geenszins dat de verzoekende partij geen gevaar vormt voor de openbare orde.  

 

Waar de verzoekende partij tot slot stelt dat het zich persoonlijk moet aanbieden bij oproepingen en/of 

proceshandelingen één van de voorwaarden is die zij opgelegd kreeg, dat wanneer zij deze 

voorwaarden niet naleeft dit een negatieve impact zal hebben op haar verdediging, wijst de Raad erop 

dat nergens in de Vreemdelingenwet is bepaald dat een beslissing van de onderzoeksrechter, de 

raadkamer of van de kamer van inbeschuldigingstelling voorrang dient te krijgen op de toepassing van 

artikel 7 van de Vreemdelingenwet indien de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris vaststelt 

dat aan de toepassingsvoorwaarden ervan is voldaan. Een beslissing van de onderzoeksrechter, de 

raadkamer of van de kamer van inbeschuldigingstelling doet geen uitspraak over het verblijfsrechtelijk 

statuut van de verzoekende partij in het Rijk. Dat is het prerogatief van de verwerende partij. De 

verzoekende partij kan zich bezwaarlijk beroepen op het feit dat zij ervan verdacht wordt strafrechtelijke 

feiten te hebben gepleegd om daaruit een verder verblijf op het grondgebied af te dwingen. 

 

Bovendien blijkt  op het eerste zicht niet dat de verzoekende partij alleen verblijf kan houden in België 

en door gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten haar voorwaarden zou 

schenden. De verzoekende partij kan zich ook vanuit het buitenland ter beschikking houden van het 

lopende onderzoek en - indien zij zou worden opgeroepen door een politionele overheid of persoonlijke 

verschijning vereist zou zijn – toestemming vragen om het Belgische grondgebied te betreden ten einde 

te voldoen aan een eventuele oproeping of vraag tot persoonlijke verschijning. 

 

3.2.8. Met haar betoog maakt de verzoekende partij op het eerste zicht geenszins aannemelijk dat de 

verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing bepaalde relevante elementen ten onrechte 

niet in overweging heeft genomen.  

 

3.2.9. De verzoekende partij toont op het eerste zicht een schending van de artikelen 7 en 74/14 van de 

Vreemdelingenwet niet aan. Ook een schending van het redelijkheidsbeginsel blijkt prima facie niet. 

 

Voor het overige laat de verzoekende partij op het eerste zicht na aan te geven welke andere 

beginselen van behoorlijk bestuur of algemene rechtsbeginselen of welke andere wettelijke bepalingen 

of welke verdragsbepalingen ze geschonden acht en de wijze waarop de bestreden beslissing andere 

beginselen van behoorlijk bestuur, andere wettelijke bepalingen of verdragsbepalingen schendt. Een 

middel dat gesteund is op de schending van een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur of op een 

schending van “een heel aantal wettelijke bepalingen, verdragsbepalingen, alsook beginselen (van 

behoorlijk bestuur)” en “alle toepasselijke bepalingen en beginselen”, waaromtrent geen nadere 

aanduidingen worden verschaft, is onontvankelijk. Dit onderdeel van het middel is derhalve 

onontvankelijk. 

 

3.2.10. Het enig middel is in de mate het ontvankelijk is, niet ernstig.  

 

3.3. De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, §2, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend eenentwintig 

tweeduizend eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. K. CUYKENS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. CUYKENS N. VERMANDER 

 


