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 nr. 273 346 van 25 mei 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat M. VERHEZEN 

Stoopstraat 1/9 

2000 Antwerpen 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 24 mei 2022 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering van 12 mei 2022 (bijlage 13septies “light”). 

 

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 24 mei 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 mei 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VERHEZEN, die verschijnt voor de verzoekende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 mei 2022 nam de administratief assistent, gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie (hierna: de gemachtigde) de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering, een zogenaamde bijlage 13septies “light”. Deze beslissing 

werd aan verzoeker ter kennis gebracht op 13 mei 2022. 

 

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt: 
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BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Betrokkene werd gehoord door de politie van LPA BRUSSEL NATIONAAL op 12.05.2022 in het TURKS. 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer (1): 

naam: T. 

voornaam: H. 

geboortedatum: […]1989 

geboorteplaats: ?? 

en die verklaart volgende nationaliteit te hebben: Turkije 

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: 

 

 

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 is op heterdaad betrapt voor gebruik en bezit van valse en vervalste identiteitsdocumenten. 

(PV HV.55.RB.003181/2022 van de politiezone van LPA BRUSSEL NATIONAAL.) 

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

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene verklaart niet in een landstaal of hij al dan 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: 

 

penbare orde. 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, verwijdering 

of terugdrijving valse of misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten gebruikt of 

fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. 

Betrokkene maakt gebruik van meerdere identiteiten: gebruik van vervalste IK NL en in het bezit van valse 

IK RO. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor gebruik en bezit van valse en vervalste identiteitsdocumenten. 

(PV […] van de politiezone van LPA BRUSSEL NATIONAAL.) 

Gezien het bedrieglijk 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 naar de grens te doen terugleiden, nadat de grens werd bepaald, 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 een bestaat een risico op onderduiken: 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, verwijdering 

of terugdrijving valse of misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten gebruikt of 

fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. 

Betrokkene maakt gebruik van meerdere identiteiten: gebruik van een vervalste IK NL en in het bezit van 

valse IK RO. 

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor gebruik en bezit van valse en vervalste identiteitsdocumenten. 
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(PV […] van de politiezone van LPA BRUSSEL NATIONAAL.) 

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

geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

Betrokkene beschikt over documenten en heeft de keuze om de grens te kiezen overeenkomstig artikel 

28 §1 van de wet van 15/12/1980. De DVZ zal onderzoeken of betrokkene naar de grens van zijn keuze 

kan worden teruggeleid. Indien niet mogelijk zal onderzocht worden of betrokkene kan teruggeleid worden 

naar het land waarvoor hij over een document beschikt, nadat het risico op schending van artikel 3 EVRM 

werd onderzocht. Er zal ter zake een beslissing genomen worden waarbij de grens wordt bepaald en 

waartegen een schorsend beroep bij de RVV kan ingesteld worden. 

De terugleiding naar de grens zal enkel kunnen worden uitgevoerd wanneer de grens is bepaald. 

Betrokkene werd gehoord op 12.05.2022 door de politie van LPA BRUSSEL NATIONAAL in het Turks. 

De grens zal worden bepaald in functie van artikel 28 §1 van de wet van 15/12/1980 nadat het risico op 

schending van artikel 3 EVRM onderzocht werd. Er zal ter zake een beslissing genomen worden waarbij 

de grens wordt bepaald en waartegen een schorsend beroep bij de RVV kan ingesteld worden. 

De terugleiding naar de grens zal enkel kunnen worden uitgevoerd wanneer de grens is bepaald. 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren terug 

te keren naar zijn land van herkomst. 

Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om 

de reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat 

zelfs de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, het geen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag 

aan de orde zijn. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien 

einde opgesloten te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd 

worden en op basis van volgende feiten: 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

2° Betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, verwijdering 

of terugdrijving valse of misleidende informatie gebruikt of valse of vervalste documenten gebruikt of 

fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt. 

Betrokkene maakt gebruik van meerdere identiteiten: gebruik van vervalste IK NL en in het bezit van valse 

IK RO. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken teneinde de grens te bepalen.” 

 

Op 13 mei 2022 diende verzoeker in het centrum voor illegalen te Merksplas een verzoek om 

internationale bescherming in. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Artikel 39/57, § 1, laatste 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) bepaalt als volgt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bedoelde 

vordering. In deze situatie gelden de beroepstermijnen zoals bepaald in artikel 39/57, § 1, laatste lid van 

de Vreemdelingenwet die ingaan met de kennisgeving van de beslissing waartegen ze is gericht. 

 

De bestreden beslissing werd verzoeker ter kennis gebracht op 13 mei 2022. De in artikel 39/57, § 1, 

laatste lid van de Vreemdelingenwet bedoelde beroepstermijn van tien/vijf dagen ging bijgevolg in op 14 

mei 2022. In casu dient verder te worden vastgesteld dat dit een eerste verwijderingsmaatregel betreft, 

zodat wat de thans bestreden verwijderingsmaatregel betreft de beroepstermijn van tien dagen gold. De 
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Raad dient vast te stellen dat de op 24 mei 2022 ingestelde vordering bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid buiten de termijn bepaald in artikel 39/57, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet is 

ingediend. 

 

Ter terechtzitting hierop gewezen, erkent de raadsvrouw dat het beroep pas is ingediend op 24 mei 2022 

maar beroept de raadsvrouw van verzoeker zich op overmacht. Ze legt dienaangaande ook stukken voor. 

Zo wordt gesteld dat de raadsvrouw op 23 mei 2022 rond 16u45 een consultatie had in Merksplas met 

verzoeker bijgestaan door een Turkse tolk. Het bewijs wordt gevoegd dat de raadsvrouw haar JBOX op 

24 mei 2022 op 0.00 nog niet geactiveerd was en er wordt aangestipt aan dat de raadsvrouw niet in de 

mogelijkheid was op een andere manier het verzoekschrift neer te leggen. 

 

De Raad benadrukt dat overmacht enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de menselijke wil die 

door deze wil niet kon worden voorzien noch vermeden (Cass. 9 oktober 1986, R.W. 1987-88, 778; zie 

ook met de aldaar aangehaalde rechtspraak: J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling 

Administratie (2. Ontvankelijkheid) in Administratieve Rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 

502-506).  

 

In casu moet vastgesteld worden dat uit de stukken blijkt dat de raadsvrouw van verzoeker reeds werd 

aangesteld om de verdediging van verzoeker kosteloos waar te nemen op 16 mei 2022, toen verzoeker 

reeds vastgehouden werd te Merksplas. De bijlage 13septies “light” werd reeds betekend op 13 mei 2022. 

Uit de stukken blijkt dat verzoekers raadsvrouw inderdaad in Merksplas een consultatie heeft gehad op 

23 mei 2022, waarvan verzoeker verklaart in een voorgelegd schrijven dat dit rond 16u45 heeft plaats 

gehad. Toch heeft verzoekers raadsvrouw gewacht tot de allerlaatste dag van de beroepstermijn en 

eveneens tot zeer laat ’s avonds om de Jbox te activeren, een proces dat volgens de voorgelegde stukken 

tot vier uur in beslag kan nemen. De Raad is van oordeel dat er in casu geen sprake is van ”een 

gebeurtenis buiten de menselijke wil die door deze wil niet kon worden voorzien noch vermeden”.  

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is onontvankelijk ratione temporis. 

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. Aangaande de voorwaarde van de hoogdringendheid 

 

Geheel ten overvloede wijst de Raad erop dat zelfs indien overmacht had moeten aangenomen worden, 

quod non in casu, artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt dat slechts een 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid kan worden ingediend indien de tenuitvoerlegging van deze maatregel imminent is. 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid, van koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende rechtspleging voor de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voorziet voorts dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid 

wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst 

dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen 

 

Om relevant te zijn, moet de uiteenzetting, die het uiterst dringende karakter van de vordering tot schorsing 

rechtvaardigt, aantonen dat er een imminent gevaar dreigt dat van die aard is dat de gewone 

schorsingsprocedure niet op een efficiënte wijze zou kunnen voorkomen dat het aangevoerde ernstig 

nadeel zich zou voordoen. 

 

Artikel 49/3/1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Geen maatregel tot verwijdering van het grondgebied of tot terugdrijving kan gedwongen worden 

uitgevoerd ten aanzien van de verzoeker vanaf het doen van zijn verzoek om internationale bescherming, 

en tijdens de behandeling van dit verzoek door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen, met uitzondering van de verzoeker bedoeld in artikel 57/6/2, § 3.” 

 

In casu is niet betwist dat verzoeker een eerste verzoek om internationale bescherming heeft ingediend 

op 13 mei 2022 en dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de 

commissaris-generaal) betreffende dit verzoek nog geen beslissing heeft genomen. Op het ogenblik van 

het indienen van de huidige vordering, en op het ogenblik van de terechtzitting, is er dus een verzoek om 

internationale bescherming in behandeling. De commissaris-generaal zal aldus de thans door verzoeker 

ingeroepen vrees voor foltering door het Turkse regime onderzoeken. Verder stelt de Raad vast dat 
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verzoeker geen “verzoeker bedoeld in artikel 57/6/2, § 3” van de Vreemdelingenwet is, nu het in casu een 

eerste verzoek om internationale bescherming betreft en geen “tweede volgend verzoek of meer”. 

 

De uitvoerbaarheid van de bestreden beslissing is dus opgeschort zolang door de commissaris-generaal 

geen beslissing wordt genomen in het kader van dit eerste verzoek om internationale bescherming van 

verzoeker. Het gegeven dat verzoeker zich in een welbepaalde plaats, zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de Vreemdelingenwet bevindt, doet hieraan geen afbreuk. 

 

Er kan niet anders dan vastgesteld worden dat momenteel overeenkomstig het bepaalde in artikel 49/3/1 

van de Vreemdelingenwet, de bestreden beslissing niet ten uitvoer kan worden gelegd. Het onderzoek bij 

het CGVS is hangende. Bijkomend merkt de Raad op dat, mocht het CGVS niet overgaan tot het erkennen 

of toekennen van internationale bescherming, hiertegen eveneens een beroepsmogelijkheid met 

schorsende werking openstaat bij de Raad op grond van artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet. Mocht 

dit beroep worden verworpen, wordt de thans bestreden beslissing weer uitvoerbaar. Het staat verzoeker 

evenwel vrij alsnog een gewoon schorsings- en annulatieberoep in te dienen tegen de huidige bestreden 

beslissing conform artikel 39/57 §1 eerste lid iuncto artikel 39/82, § 1, vijfde lid, van de Vreemdelingenwet 

(binnen de dertig dagen na kennisgeving) en, indien de situatie effectief dringend wordt, de versnelde 

behandeling bij voorlopige maatregelen te vorderen van dat beroep. 

In de gegeven omstandigheden kan niet worden vastgesteld dat de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing imminent is en blijkt geen nood tot uiterst dringende behandeling van het verzoek tot schorsing 

van de thans bestreden beslissing (zie RvV verenigde kamers, 30 oktober 2018, nr. 211 832). 

 

Bijgevolg is ook geheel ten overvloede niet voldaan aan de eerste van de drie cumulatieve voorwaarden. 

 

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. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

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

 

mevr. S. VAN CAENEGEM, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN CAENEGEM A. MAES 


