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 nr. 283 824 van 25 januari 2023 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat J. EELEN 

Rubensstraat 165/2 

2300 TURNHOUT 

  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 Poolse nationaliteit te zijn, op 24 januari 2023 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te vorderen bij de schorsing 

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

vasthouding met het oog op verwijdering van 15 januari 2023. 

 

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 de artikelen 39/82, 39/84 en 39/85 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 en III van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 januari 2023. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. EELEN, die verschijnt voor verzoeker. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 15 januari 2023 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de 

gemachtigde) een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies).  

 

Op dezelfde dag legde de gemachtigde aan verzoeker een inreisverbod op van drie jaar (bijlage 13sexies). 
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Verzoeker werd die dag ook reeds overgebracht naar het centrum voor illegalen te Merksplas.  

 

Op 23 januari 2023 deelde de sociaal assistent mee dat een repatriëring naar Warschau voorzien is voor 

verzoeker op 26 januari 2023 om 10u25. 

 

Op 23 januari 2023 diende verzoeker via J-box om 23u20 een gewoon beroep tot schorsing en 

nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en een beroep tot nietigverklaring 

tegen het inreisverbod. De zaak werd op de rol geplaatst, gekend onder het rolnummer 287 337. 

 

Op 24 januari 2023 diende verzoeker vervolgens opnieuw via J-box voor de gewone procedure (en niet 

de J-box voor de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid) een verzoek in om bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid voorlopige maatregelen te vorderen bij de schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

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

verwijdering.  

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verzoeker vraagt dat de Raad, bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij wege van voorlopige maatregelen 
in toepassing van artikel 39/85 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), zo snel mogelijk uitspraak doet over de vordering die op 23 januari 2023 werd 
ingediend tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 15 januari 2023 houdende een 
bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering.  
 
2.1. Het wettelijk kader van de vordering 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Artikel 39/85 §1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent wordt, in het bijzonder indien hij naderhand wordt vastgehouden in een 

welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of naderhand ter beschikking wordt gesteld 

van de regering, dan kan hij, bij wege van voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84, verzoeken 

dat de Raad een eerder ingediende gewone vordering tot schorsing zo snel mogelijk behandelt, op 

voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol en dat de Raad er zich nog niet over heeft 

uitgesproken. Deze vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen dient te worden ingediend 

binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn.” (eigen onderlijnen) 

 

2.2. De Raad stelt vast dat verzoeker reeds bij beslissing van 15 januari 2023 werd vastgehouden. Het 

thans bestreden bevel van 15 januari 2023 betreft immers een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

Op datum van het indienen van de onderhavige vordering, zijnde 24 januari 2023 - via de J-box die niet 

bestemd is voor dringende procedures - blijkt de repatriëring van verzoeker reeds te zijn voorzien op 26 

januari 2023 om 10u25. 

 

De Raad wijst erop dat overeenkomstig artikel 39/85 van de Vreemdelingenwet en artikel 44 van het 

Koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, bij wege van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

de versnelde behandeling van een hangende vordering tot schorsing kan worden gevorderd wanneer de 

tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel die jegens verzoeker werd getroffen, imminent “wordt”. 
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Deze situatie dient op het eerste gezicht te worden onderscheiden van de situatie waarbij de 

tenuitvoerlegging van de jegens verzoeker getroffen verwijderingsmaatregel op het moment dat de 

beslissing waarvan de versnelde behandeling van de vordering tot schorsing wordt gevorderd, reeds 

imminent “is”. 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 1, vierde lid, van de Vreemdelingenwet dient verzoeker te opteren hetzij 

voor een gewone vordering tot schorsing, hetzij voor een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid. Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet voegt daaraan toe dat een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan worden ingediend indien de betrokken 

vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging 

imminent “is”, dit onder de voorwaarde dat hij nog geen vordering tot schorsing heeft ingeleid.  

 

Artikel 39/85, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat bij wege van voorlopige maatregelen 

de versnelde behandeling van een reeds ingediende vordering tot schorsing kan worden gevorderd indien 

de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel en de tenuitvoerlegging 

ervan imminent “wordt”, in het bijzonder indien hij “naderhand” wordt vastgehouden in een welbepaalde 

plaats zoals bedoeld in de artikelen 47/8 en 74/9. 

 

Uit de samenlezing van de artikelen 39/82 en 39/85 van de Vreemdelingenwet volgt dat verzoeker, 

wanneer hij wordt geconfronteerd met een verwijderingsmaatregel, twee mogelijkheden heeft: ofwel 

opteert hij voor een gewone vordering tot schorsing indien de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel niet imminent is, ofwel opteert hij voor een vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid indien de tenuitvoerlegging van deze maatregel wel imminent is. Een derde 

mogelijkheid, met name het indienen van een gewone vordering tot schorsing op het moment dat de 

verwijderingsmaatregel reeds imminent is, zeer kort daarna gevolgd door een vordering tot het bevelen 

van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid om de eerder ingediende gewone 

vordering tot schorsing versneld te behandelen, lijkt niet te verzoenen met het bepaalde in de artikelen 

39/82 en 39/85 van de Vreemdelingenwet.  

 

Aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 39/85 van de Vreemdelingenwet is in casu niet voldaan. 

 

Verzoeker was immers reeds op 15 januari 2023 in kennis gesteld van de bestreden beslissing. Verzoeker 

geeft zelf in het verzoekschrift aan dat hij zich reeds sinds 15 januari 2023 in een gesloten opvangcentrum 

bevond. De raadsman van verzoeker werd reeds aangesteld op 19 januari 2023. 

 

Verzoeker diende op het moment van de kennisgeving van de thans bestreden beslissing dan ook te 

weten dat een repatriëring imminent was, temeer de beslissing in haar hoofding duidelijk maakte dat de 

vasthouding geschiedde met het oog op verwijdering. Ondanks dit gegeven diende verzoeker tegen deze 

beslissing pas op 23 januari 2023 - en nadat hem was meegedeeld dat hij zou gerepatrieerd worden op 

26 januari 2023 - een verzoekschrift tot nietigverklaring en schorsing in volgens de gewone procedure en 

laat hij na een vordering tot schorsing in te dienen bij uiterst dringende noodzakelijkheid zoals voorzien in 

artikel 39/82 van de Vreemdelingenwet.  

 

Het feit dat verzoeker pas op 23 januari 2023 vernomen heeft dat hij op 26 januari 2023 zou worden 

gerepatrieerd, impliceert ook geenszins dat verzoeker op 23 januari 2023 niet in de mogelijkheid zou zijn 

geweest om een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te stellen (en dit via de 

correcte J-box voor de dringende procedure) op grond van artikel 39/82 van de Vreemdelingenwet. 

  

De raadsman van verzoeker licht ter zitting toe dat hij op 23 januari 2023 nog geen vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid indiende omdat hij ervan overtuigd was dat er nog een volgende 

beslissing zou volgen, die hij dan in uiterst dringende noodzakelijkheid zou aanvechten. De Raad kan 

deze redenering niet volgen nu duidelijk in de thans bestreden beslissing reeds een beslissing tot 

terugleiding is vervat. Dit is de raadsman niet ontgaan omdat hij daar ook een middel tegen heeft 

ontwikkeld. 

 

Samenvattend overtuigt verzoeker niet dat hij niet in de mogelijkheid was om de correcte procedure te 

volgen en een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te stellen op het ogenblik 

dat het duidelijk was dat hij werd vastgehouden met het oog op verwijdering. 
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De vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen op grond van artikel 39/85 van de 

Vreemdelingenwet is onontvankelijk. 

 

Verzoeker wijst in zijn verzoekschrift op het recht op een effectief rechtsmiddel in het licht van artikel 47 

van het Handvest van de Grondrechten (hierna: het Handvest) en stelt dat de tenuitvoerlegging van de 

beslissing, zonder dat de grieven van verzoeker onderzocht zijn, een schending inhoudt van die bepaling 

van het Handvest. Hij stipt aan dat het bevel om het grondgebied te verlaten wordt beschouwd als een 

aflopende beslissing, die eens ze ten uitvoer wordt gelegd, geen verdere effecten in het rechtsverkeer 

kan hebben.  

 

De Raad stelt vast dat artikel 47 Handvest correspondeert met artikel 13 van het EVRM en dat conform 

artikel 52 lid 3 van het Handvest de rechten vervat in het Handvest, die corresponderen met rechten die 

zijn gegarandeerd door het EVRM, eenzelfde inhoud en reikwijdte hebben als die welke er door het EVRM 

aan worden toegekend.  

 

De Raad merkt dienaangaande op dat het recht op een effectief rechtsmiddel, zoals vervat in artikel 13 

van het EVRM, niet verhindert dat er voorwaarden van procedurele aard worden gesteld of dat bepaalde 

financiële drempels worden ingebouwd, in zoverre deze voorwaarden niet onredelijk en/of arbitrair zijn of 

een vorm van machtsafwending uitmaken (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM 

Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 118 en de aldaar 

aangehaalde rechtspraak) en voor zover de kern zelf van het recht niet illusoir zou worden gemaakt 

(EHRM 24 oktober 1979, Wintenverp t. Nederland,114). 

 

De Raad is in casu van oordeel dat een strikte toepassing van artikel 39/85 van de Vreemdelingenwet 

niet onredelijk, arbitrair of een vorm van machtsafwending uitmaakt, noch dat de kern van verzoeker zijn 

recht op een effectief rechtsmiddel illusoir wordt gemaakt.  

 

Verder volgt de Raad in casu verzoeker immers niet waar hij stelt dat na de uitvoering van het bevel, dit 

geen verdere effecten in het rechtsverkeer meer kan hebben. Ook al kan dit in de meerderheid van de 

gevallen wel aangenomen worden, blijkt in casu dat aan verzoeker ook een inreisverbod werd afgegeven 

dat uitdrukkelijk steunt op de thans bestreden verwijderingsbeslissing. Er staat immers in het inreisverbod: 

“de beslissing tot verwijdering van 15.01.2023 gaat gepaard met dit inreisverbod.”. Het is verder vaste 

rechtspraak dat geen inreisverbod mogelijk is zonder beslissing tot verwijdering. (RvS 18 december 2013, 

nr. 225.871 en RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900) en een eventuele vernietiging van het bevel 

als gevolg heeft dat ook het inreisverbod, dat erop steunt als accessorium, niet kan blijven staan. Nu ook 

na uitvoering van de verwijderingsmaatregel, deze nog steeds de basis zal vormen van het inreisverbod, 

heeft dit bevel wel nog verdere effecten in het rechtsverkeer zodat verzoeker zijn belang behoudt bij zijn 

reeds eerder ingediend beroep tot nietigverklaring gericht tegen dit bevel.  

 

Waar de raadsman van verzoeker verder nog ter zitting de nadruk legt op het recht van vrij verkeer van 

verzoeker als Pool gedurende drie maanden binnen kort verblijf, meent de Raad dat er prima facie 

indicaties zijn in het administratief dossier dat verzoeker reeds langer dan drie maanden op Belgisch 

grondgebied verblijft, zonder enig bewijs van inschrijving of verklaring van inschrijving of melding bij het 

gemeentebestuur. Er blijkt immers dat reeds op 23 augustus 2022 verzoeker werd aangetroffen op 

Belgisch grondgebied. De stukken die verzoeker voorlegt om het tegendeel te bewijzen kunnen prima 

facie niet afdoende overtuigen. 

 

Een schending van artikel 47 van het Handvest blijkt bijgevolg prima facie niet. 

 

 

3. 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. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig januari tweeduizend drieëntwintig 

door: 

 

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

 

dhr. T. VALGAERTS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS A. MAES 

 


