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 nr. 272 636 van 12 mei 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DIRICKX 

Italiëlei 213 bus 15 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 8 februari 2022 

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 9 januari 2022 tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) . 

 

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. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 15 maart 2022 waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 23 

maart 2022. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. In de nota met opmerkingen worden de nuttige feiten die de bestreden beslissing voorafgaan 

opgelijst als volgt: 

 

“Op 8 juli 2013 dient verzoekende partij een asielaanvraag in bij de bevoegde nationale instanties.  

Op 12 september 2013 wordt een negatieve beslissing genomen door het CGVS.  

Op 19 september 2013 wordt een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker aan verzoekende 

partij afgeleverd.  

Uw Raad verwerpt het beroep ingediend door de verzoekende partij tegen de beslissing van het CGVS 

per arrest van 7 januari 2014.  

Op 4 januari 2015 wordt een bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekende partij afgeleverd.  

Op 8 januari 2022 wordt door de politie PZ Antwerpen een PV opgesteld tegen verzoekende partij voor 

zwartwerk en illegaal verblijf. Zij wordt door de politie gehoord.” 
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1.2. Op 9 januari 2022 geeft verweerder verzoeker het bevel om het grondgebied te verlaten. Dit betreft 

de thans bestreden beslissing, die luidt als volgt:   

 

“Betrokkene werd gehoord door de politie van PZ Antwerpen op 08.01.2022 en in deze beslissing werd 

rekening gehouden met zijn verklaringen. 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten; 

Naam: [A.] 

Voornaam: [R.] 

Geboortedatum: […] 

Geboorteplaats: Sialkot 

Nationaliteit: Pakistan 

 

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, 

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

 

uiterlijk op 09.01.2022. 

 

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. 

 

8° wanneer hij een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent, zonder 

in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging. 

 

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

het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene bezit geen arbeidskaart of single permit. (PV zal worden opgesteld door de sociale inspectie 

van de dienst RSZ.) 

 

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: 

 

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

 

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

Betrokkene werd betrapt op werken zonder in het bezit te zijn van een arbeidskaart of single permit. (PV 

zal worden opgesteld door de sociale inspectie van de dienst RSZ.) 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

werden betekend op 24.09.2013 en 04.01.2015. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij 

deze beslissingen heeft uitgevoerd. 
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Het verzoek tot internationale bescherming ingediend op 08.07.2013 werd bij beslissing van 13.09.2013 

als niet-ontvankelijk verklaard.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt verzoeker op: 

 

“schending […] van artikel 7 eerste lid, 1° en 3 Vreemdelingenwet, schending van 74/14, §3, 1° van de 

Vreemdelingenwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3,7 en 7,4 van de Richtlijn 2008/115/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (de Terugkeerrichtlijn), schending van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het algemeen beginsel van het hoorrecht (Art. 41 van het handvest van 

de grondrechten van de europese unie)”. 

 

Hij betoogt als volgt; 

 

“-De bestreden beslissing bepaalt dat: […] 

 

Eerste onderdeel. 

 

In de bestreden beslissing wordt zowel voor de reden van het bevel om het grondgebied te verlaten als 

voor de reden waarom geen termijn van vrijwillig vertrek wordt toegestaan het ontbreken van een 

arbeidskaart of single permit aangehaald. 

 

Verzoeker kan niet akkoord gaan met de bewering in de bestreden beslissing dat hij een beroeps-

bedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband zou hebben uitgeoefend. 

 

Verzoeker ging op bezoek bij vrienden die een nachtwinkel uitbaten te Merksem, […]. Verzoeker kwam 

binnen om een frisdrank te halen en bleef even zitten naast de koelkast toen de lokale politie 

binnenkwam. Verzoeker was dus zeker niet aan het werken. Bovendien wordt de winkel uitgebaat door 

drie broers en gaat het om een kleine nachtwinkel, die geen extra personeel nodig heeft. Het aspect 

werken in hoofde van verzoeker is in casu niet aanwezig. 

 

Het administratief dossier laat ook niet toe te concluderen dat verzoeker enige professionele activiteit 

zou hebben verricht waarvoor hij in bezit diende te zijn van een single permit of beroepskaart. in 

tegendeel hij zat een frisdrankje te nuttigen naast de koelkast in het winkeltje van zijn vrienden. 

 

De loutere overweging dat een PV zal worden opgesteld door de sociale inspectie van de dienst RSZ 

biedt onvoldoende grondslag om te concluderen tot zwartwerk. De beoordeling of zwartwerk voorligt 

komt evenmin toe aan de verbalisant van de lokale politiezone. 

 

Bovendien werd verzoeker niet gehoord omtrent het voorgehouden zwartwerk en werd hij niet in de 

mogelijkheid gesteld zijn standpunt naar behoren kenbaar te maken. 

 

Rekening houdende met deze elementen kan een schending van art. 7, alinea 1 Vreemdelingenwet, de 

materiële motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsplicht, het algemeen beginsel van het hoorrecht te 

worden aangenomen. 

 

Tweede onderdeel. 

 

Artikel 74/14, §1 Vreemdelingenwet stelt: "De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig 

dagen om het grondgebied te verlaten" De termijn van dertig dagen vormt derhalve de regel. 

 

Artikel 74/14, §3 Vreemdelingenwet voorziet in een aantal restrictieve gevallen waarin afgeweken kan 

worden van deze termijn (1° - 6°). Indien de verwerende partij toepassing maakt van een restrictief 

omschreven geval in artikel 74/14, §3 Vreemdelingenwet, dan dient de beslissing tot verwijdering "een 

termijn van minder dan zeven dagen ofwel geen enkele termijn " te bepalen (artikel 74/14, §3 in fine 

Vreemdelingenwet). 

 

Het komt binnen de discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij toe om een termijn te bepalen.  
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De motieven tot het bepalen van de termijn, dienen expliciet opgenomen te worden, gelet op de 

vereisten van artikel 62 Vreemdelingenwet en artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van 

bestuurshandelingen. 

 

In casu wordt door de gemachtigde toepassing gemaakt van artikel 74/14, §3, 1° Vreemdelingenwet om 

zowel af te wijken van de termijn van 30 dagen als het opleggen van een termijn van nul dagen. Zowel 

bij de beslissing tot het afwijken van de termijn van dertig dagen als bij de beslissing om geen termijn op 

te leggen, gaat de verwerende partij uit van de bewering dat er sprake zou zijn van een risico op 

onderduiken. De rechtsgrondslag voor deze beslissing wordt expliciet gezocht in artikel 74/14, §3, 1° 

Vreemdelingenwet. 

 

Deze bepaling vormt een gedeeltelijke omzetting vormt van artikel 7 van de richtlijn 2008/115/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 2008 over gemeen-

schappelijke nonnen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen 

die illegaal op hun grondgebied verblijven. 

 

Artikel 7, 4 van de Terugkeerrichtlijn voorziet dat: 

 

"Indien er een risico op onderduiken bestaat, of een aanvraag voor een verblijfsvergunning als kennelijk 

ongegrond dan wel frauduleus afgewezen is, dan wel indien de betrokkene een gevaar vormt voor de 

openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid, kunnen de lidstaten af zien van het 

toekennen van een termijn voor vrijwillig vertrek, of een termijn toekennen die korter is dan zeven 

dagen. ” 

 

Artikel 3, 7 van de Terugkeerrichtlijn omschrijft het "risico op onderduiken" als volgt: 

 

'het in een bepaald geval bestaan van redenen, gebaseerd op objectieve, in wetgeving vastgelegde 

criteria, om aan te nemen dat een onderdaan van een derde land jegens wie een terugkeerprocedure 

loopt, zich zal onttrekken aan het toezicht 

 

De Terugkeerrichtlijn vereist derhalve dat er in de wetgeving zelf objectieve criteria worden vastgesteld 

op basis waarvan het risico op onderduiken moet worden bepaald. 

 

Uit de rechtspraak van de Raad van State en het Hof van Justitie (de arresten Sagor, Mahdi en Al 

Chodor) volgt dat het vaststellen van een risico op onderduiken niet enkel moet berusten op een 

individueel onderzoek van het specifieke geval, maar ook op objectieve criteria die in de wetgeving 

vastgelegd zijn (HvJ 6 december 2012, C-430/11, Sagor, pt. 41; HvJ 5 juni 2014, nr. C-146/14PPU, pt. 

66; HvJ 11 juni 2015, C-554/12, C-554/12, Z.Zh. en O., pt. 49; HvJ 15 maart 2017, C-528/15, Al Chodor, 

pt. 41-47). 

 

Bovenvermelde bepalingen verplichten de verwerende partij om een individueel onderzoek uit te voeren 

naar de specifieke situatie van verzoeker, rekening houdende met de objectieve criteria die in de 

wetgeving zijn vastgelegd. 

 

In casu dient tevens te worden verwezen naar artikel 1, §2 Vreemdelingenwet, hetgeen stelt als volgt: 

 

"§ 2. Het in paragraaf 1,11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na 

een individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, 

rekening houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval. 

 

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat er sprake zou zijn van een risico op onderduiken omwille 

van volgende twee motieven: 

 

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

 

Betrokkene werd betrapt op werken zonder in het bezit te zijn van een arbeidskaart of single permit. (PV 

zal worden opgesteld door de sociale inspectie van de dienst RSZ.) 

 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan bevelen om het grondgebied te verlaten die hem werden 

betekend op 24.9.2013 en 04.01.2015. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij deze 

beslissing heeft uit gevoerd. 

 

Het verzoek tot internationale bescherming ingediend op 08.07.2013 werd bij beslissing van 13.09.2013 

als niet-ontvankelijk verklaard. ” 

 

In deze context wenst verzoeker te verwijzen naar het arrest van uw Raad nr. 201 920 van 29 maart 

2018, p.5: 

 

“De Raad acht het in casu belangrijker na te gaan of bij de vaststelling van een risico op onderduiken, 

conform artikel 1, § 2 van de Vreemdelingenwet, een individueel onderzoek heeft plaats gehad. De 

voorbereidende werken verduidelijken dat er procedurele garanties gelden die de brede discretionaire 

bevoegdheid waarover verwerende partij beschikt om het risico op onderduiken te beoordelen, 

beperken. Zo volstaan het objectief criterium of de objectieve criteria die in aanmerking worden 

genomen, op zich alleen niet om het bestaan van een dergelijk risico vast te stellen. Vermelde 

wetsbepaling verduidelijkt dat er rekening moet worden gehouden “met alle omstandigheden die eigen 

zijn aan elk geval”, om zo te vermijden dat er automatisch kan worden geconcludeerd dat een risico op 

onderduiken bestaat omdat één of meerdere feiten die op de lijst vermeld worden, aanwezig zijn. Deze 

omstandigheden kunnen met name verbonden zijn met het gezinsleven van de betrokkene, zijn 

gezondheidstoestand, zijn leef tijd, zijn persoonlijkheid of zijn gedrag. Om te bepalen of er al dan niet 

een risico op onderduiken bestaat, zal de bevoegde overheid elke individuele situatie in haar totaliteit 

moeten onderzoeken (Parl.St. Kamer, 2016/2017, doe nr. 54-2548/001, p. 18). ” 

 

In casu werd er door de gemachtigde geen individueel onderzoek gedaan. Er werd geen rekening 

gehouden met andere elementen (dan de objectieve criteria) bij de beoordeling van het vermeende 

risico op onderduiken, nl. het gedrag van de verzoeker. 

 

Verzoeker heeft een vast adres. Een vast adres vormt een contra-indicatie voor een risico op 

onderduiken. Verzoeker woont aan de […], 2100 Deurne sedert 1 januari 2022. Voordien woonde hij 

gedurende een jaar aan de […], 2060 Antwerpen en daarvoor gedurende een jaar aan de […], 2060 

Antwerpen. Hij heeft steeds een vast adres gehad. 

 

Verzoeker werd hier bovendien niet over gehoord en hij werd niet in de mogelijkheid gesteld zijn 

standpunt naar behoren kenbaar te maken. 

 

Er werd geen individueel onderzoek gedaan. 

 

Bovenvermelde elementen werden niet in overweging genomen, ondanks dat ze van belang zijn bij de 

beoordeling van het risico op onderduiken. Meer nog, uit de vermelde motieven in de bestreden 

beslissing blijkt op geen enkele manier op welke wijze met de concrete situatie van verzoeker - zoals 

hierboven weergegeven - werd rekening gehouden door de verwerende partij bij het nemen van de 

bestreden beslissing. Het onderzoek werd onzorgvuldig uitgevoerd.” 

 

2.2. Verzoeker kan niet dienstig de schending opwerpen van bepalingen van de Terugkeerrichtlijn 

zonder te duiden dat ze niet of niet correct werden omgezet in Belgische wetgeving. 

 

Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624).   

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt verweerder de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het zorgvuldigheids-

beginsel houdt derhalve in dat verweerder bij het nemen van een beslissing minstens moet steunen op 

alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
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Het recht om te worden gehoord maakt integraal deel uit van het recht van verdediging dat een 

algemeen rechtsbeginsel is naar Belgisch recht. Het beoogt te verzekeren dat eenieder in staat wordt 

gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een 

administratieve procedure en voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze 

kan beïnvloeden. Dit beginsel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van de 

betrokken persoon, deze laatste de mogelijkheid te bieden individuele omstandigheden aan te voeren 

die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt 

besloten. Het is aan de Raad om aan de hand van de specifieke en juridische omstandigheden van het 

geval na te gaan of de aantasting van het hoorrecht van aard is dat een andere beslissing zou zijn 

getroffen indien de betrokkene de gelegenheid had gekregen elementen ter rechtvaardiging van zijn 

standpunt aan te voeren. Om een miskenning van het hoorrecht aan te tonen, dient de verzoekende 

partij dus aannemelijk te maken dat indien zij was gehoord, een andere beslissing had kunnen worden 

genomen (cf. RvS 27 september 2021, nr. 14.593 (c)). Het algemeen nationaal beginsel van het 

hoorrecht kent dezelfde invulling als het hoorrecht als onderdeel van de rechten van de verdediging als 

algemeen beginsel van Unierecht. Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk opgemerkt dat een schending 

van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas 

leidt tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben. 

 

2.4. Waar verzoeker in een eerste onderdeel van het middel de opgeworpen schending van artikel 7, 

eerste lid, 8° 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) nader uitwerkt, wijst 

de Raad erop dat het bevel om het grondgebied te verlaten nog steunt op een ander motief dat op zich 

de afgifte ervan kan schragen, met name artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, dat steunt 

op de feitelijke vaststellingen dat verzoeker niet in het bezit is van een geldig paspoort en evenmin van 

een geldig(e) visum/verblijfstitel op het ogenblik van zijn arrestatie. Verzoeker laat dit schragend motief 

totaal onbesproken. Dit heeft tot gevolg dat zelfs gefundeerde kritiek op de toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 8° van de Vreemdelingenwet niet kan leiden tot de nietigverklaring van het bestreden bevel 

om het grondgebied te verlaten. De Raad gaat dan ook niet in op verzoekers kritiek op de toepassing 

van voormelde wetsbepaling. 

 

2.5. In een tweede onderdeel bekritiseert verzoeker het gegeven dat hij geen termijn krijgt om vrijwillig 

uitvoering te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. De bestreden beslissing verwijst op 

dit punt naar artikel 74/14, §3, 1° van de Vreemdelingenwet. Indien er een risico op onderduiken 

bestaat, kan verweerder conform artikel 74/14, §3, laatste lid van de Vreemdelingenwet een termijn van 

0 dagen voorzien om uitvoering te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten. Zoals verzoeker 

terecht aangeeft in zijn verzoekschrift dient het risico op onderduiken te steunen op objectieve criteria en 

moet er rekening worden gehouden met de specifieke situatie van de betrokkene. Zoals verzoeker ook 

terecht opmerkt, wordt dit alles verduidelijkt in artikel 1, §2 van de Vreemdelingenwet.   

 

2.6. De bestreden beslissing maakt toepassing van artikel 1, §2, 3° en 4° van de Vreemdelingenwet, die 

luiden als volgt: 

       

“Het in paragraaf 1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na een 

individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening 

houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval : 

 

[…] 

  

3° de betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de 

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

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

  

4° de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil 

houden of heeft zich reeds niet aan een van deze maatregelen gehouden : 

a) een overdrachts-, terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; (...)”. 

 

2.7. Het motief dat geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt gegeven steunt op twee submotieven. Het 

betreft artikel 74/14, §3, 1°, juncto artikel 1, §2, 3° van de Vreemdelingenwet en artikel 74/14, §3, 1°, 

juncto  artikel 1, §2,  4° van de Vreemdelingenwet. Voor zover verzoeker de toepassing van artikel 

74/14, §3, 1° juncto artikel 1, §2, 3° van de Vreemdelingenwet bekritiseert, dat steunt op de vaststelling 
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dat hij werd betrapt op werken zonder in het bezit te zijn van de nodige vergunningen, toont verzoeker 

niet aan dat zijn kritiek op de toepassing van voormelde bepalingen kan leiden tot de nietigverklaring 

van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten als zijn kritiek op de toepassing van artikel 

74/14, §3, 1° juncto artikel 1, §2, 4° van de Vreemdelingenwet wordt verworpen (zie hierna). De 

verwerende partij heeft immers een ruime discretionaire bevoegdheid ter zake en één objectief criterium 

kan volstaan: “De inleidende zinnen van paragraaf 2 voorzien procedurele garanties die de brede 

discretionaire bevoegdheid waarover de bestuursoverheid beschikt om het (significant) risico op 

onderduiken te beoordelen beperken. Er wordt voorzien dat het bestaan van een actueel en reëel risico 

op onderduiken geval per geval en op basis van een of meerdere objectieve criteria die in deze 

paragraaf opgesomd worden, beoordeeld wordt. [...] ” (Parl.St. Kamer, 2016/2017, doc nr. 54-2548/001, 

p. 18-19). 

 

2.8. In concreto kunnen in de bestreden beslissing de volgende feitelijke vaststellingen worden gelezen 

voor de toepassing van  artikel 74/14, §3, 1° juncto artikel 1, §2, 4° van de Vreemdelingenwet: 

 

“Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

werden betekend op 24.09.2013 en 04.01.2015. De betrokkene heeft niet het bewijs geleverd dat hij 

deze beslissingen heeft uitgevoerd. 

 

Het verzoek tot internationale bescherming ingediend op 08.07.2013 werd bij beslissing van 13.09.2013 

als niet-ontvankelijk verklaard.” 

 

2.9. Verzoeker bekritiseert voormelde feitelijke vaststellingen niet. Wel valt hij erover dat verweerder 

geen individueel onderzoek heeft gedaan in zijn zaak. Meer bepaald wijst verzoeker erop dat indien 

verweerder een onderzoek had gedaan naar zijn gedrag en hem hierbij had gehoord, hij dan kenbaar 

zou hebben gemaakt dat hij een vast adres heeft en dat dit een contra-indicatie vormt voor het risico op 

onderduiken.   

 

2.10. De Raad kan verzoeker niet volgen. Hij toont niet aan dat hij, zoals hij beweert in zijn verzoek-

schrift, sedert 1 januari 2022 een vast adres heeft in Deurne, dit via briefwisseling zoals facturen e.d. die 

op dit adres toekomen. Verzoekers betoog wordt ook tegengesproken door het administratief verslag 

vreemdelingencontrole dat werd opgesteld op 8 januari 2022 door de politie van PZ Antwerpen. Uit dit 

verslag, dat zich bevindt in het administratief dossier, blijkt dat verzoeker als adres opgaf, “P[…]straat, 

17/4, 2018 Antwerpen”. Dit is niet het “vast adres” waarop verzoeker zegt te wonen sedert 1 januari 

2022. Het adres figureert ook niet in verzoekers eigen waslijst van adressen in zijn verzoekschrift 

waarvan hij verklaart er vroeger gewoond te hebben. Hij vermeldt wel “P[…]straat 351, 2060 

Antwerpen”, wat een ander adres is. Verder bevat het administratief dossier  nog een proces-verbaal dat 

door de politiezone Antwerpen werd opgesteld op 13 november 2020. Meer bepaald wordt in voormeld 

proces-verbaal de klacht van C.V. opgenomen dat er sprake is van een schijnhuwelijk met verzoeker. In 

het proces-verbaal wordt vermeld dat verzoeker niet kon worden opgeroepen voor gehoor omdat hij 

ambtelijk was geschrapt. Aanleiding voor haar gehoor door de politie vormt de melding van C.V. bij de 

stad Antwerpen op 18 juni 2020 dat verzoeker niet woont in de P.straat 171, te 2018 Antwerpen. C.V. 

verklaarde hierbij schriftelijk dat verzoeker haar adres had doorgegeven en dat dit nu in zijn dossier 

staat, maar dat hij niet bij haar woont en dat hij haar enkel gebruikt voor papieren waarbij ze concreet 

beschrijft wat hij in dit verband van haar verlangde. Ze beklemtoont dat verzoeker nooit bij haar heeft 

gewoond. Ze vermeldde ook nog dat verzoeker valse adressen gebruikte en geeft daarvan een 

voorbeeld. In het administratief dossier zit ook nog een verklaring van C.V. van 28 januari 2021 waarin 

ze stelt dat verzoeker het geregeld heeft dat hij gratis zijn adres mag zetten op “L[…]straat 44 te 2060 

Antwerpen” om aan papieren te komen. Dat adres vermeldt verzoeker in zijn waslijst van plaatsen waar 

hij een “vast adres” had, 

 

2.11. De Raad concludeert dat de toepassing van artikel 74/14, §3, 1°, juncto artikel 1, §2, 4° van de 

Vreemdelingenwet steunt op feitelijke vaststellingen die verzoeker niet betwist. Voor zover hij verweer-

der verwijt geen individueel onderzoek te hebben gedaan en hem daarbij niet te hebben gehoord, dient 

de Raad vast te stellen dat verweerder geen elementen zou hebben vernomen die zouden hebben 

geleid tot een andersluidende beslissing. Immers zou verzoeker dan hebben meegedeeld dat hij een 

vast adres had. Gelet op het gestelde in punt 2.10, dat allemaal blijkt uit het administratief dossier  

waarover verweerder beschikte toen hij de bestreden beslissing trof, is het redelijk te stellen dat deze 

geen andere beslissing zou hebben getroffen dan de thans bestreden beslissing. 

 

Het tweede onderdeel is niet gegrond. 
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Het enig middel kan geen aanleiding geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.     

 

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 Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak te worden 

gedaan over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de 

verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf mei tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 

  

 


