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 nr. 110 037 van 18 september 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 16 september 2013 

heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 11 september 2013 houdende het 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) 

en de beslissing van diezelfde gemachtigde van 11 september 2013 houdende een inreisverbod (bijlage 

13sexies), beide beslissingen aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 11 september 2013. 

 

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 16 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. MORJANE, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De eerste thans bestreden beslissing luidt als volgt: 
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“(…) BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG 

OP VERWIJDERING 

ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D’ELOIGNEMENT 

(…) 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

(…) 

 

Aan de heer, die verklaart te heten: 

(…) 

Naam/nom: (…) 

Voornaam/prénom: (…) 

Geboortedatum/date de naissance: (…) 

Geboorteplaats/lieu de naissance: (…) 

Nationaliteit/nationalité: Algerije/Algérie 

 

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 volgende 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:  

 

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

documenten; 

 

 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid 

te kunnen schaden; 

   

Artikel 27 :  

 

 Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de 

onderdaan van een derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de 

teruggewezen of uitgezette vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven 

heeft met dwang naar de grens van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten 

die partij zijn bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, 

die België bindt, geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze 

Staten uitgezonderd. 

 

 Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de 

onderdaan van een derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de 

uitvoering van de maatregel strikt noodzakelijk is. 

 

Artikel 74/14: 

 

 artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde of de 

nationale veiligheid 

 

 artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

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

moment van zijn arrestatie. 
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Een proces-verbaal werd opgemaakt te zijnen laste uit hoofde van valse naamdracht en valsheid 

in geschriften 

PV nr BR.24.FW. (…)/09 van de politie van Zaventem BruNat. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan de Bevelen om het Grondgebied te Verlaten die hem 

betekend werden op 19/07/2009 en 20/08/2012.  

 

MOTIF DE LA DÉCISION 

ET DE L’ABSENCE D’UN DÉLAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 

(…) 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van volgende artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 

 

Artikel 7, tweede lid, 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 toepassen
2
,  

om de volgende reden : 

 

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

identiteitsdocumenten op het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig paspoort voorzien van een 

geldig visum. Hij respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij 

gevolg zal geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal 

worden.  

 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. Betrokkene heeft een aanvraag 

tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15/12/1980 ingediend op 16/12/2009. Deze 

aanvraag werd ongegrond verklaard op 30/07/2012. Deze beslissing is op 20/08/2012 aan 

betrokkene betekend. Bovendien, het indienen van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 

9ter van de wet van 15/12/1980 geeft niet automatisch recht op een verblijf. Betrokkene heeft 

bevelen om het grondgebied te verlaten ontvangen op 19/07/2009 en 20/08/2012. Betrokkene is 

nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf: het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig 

gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Op 18/09/2012 bood betrokkene zich aan op het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek om 

informatie in te winnen over de te ondernemen stappen in het kader van een huwelijk met een 

Spaanse onderdaan. Sinds die datum werden er echter geen verdere stappen ondernomen door 

betrokkene. 

 

De vreemdeling vormt een gevaar voor de openbare orde. Een proces-verbaal werd opgemaakt 

te zijnen laste uit hoofde van valse naamdracht en valsheid in geschriften (PV nr. BR.24.FW. 

(…)/09 d.d. 19/07/2009  van de politie van Zaventem BruNat). Er bestaat een risico tot nieuwe 

schending van de openbare orde. 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

(…)  

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

De beslissing tot vasthouding wordt genomen in toepassing van volgende 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: 
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Artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten  te worden, 

aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; 

 

Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten op  het moment van zijn arrestatie, 

is het noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten 

einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden. 

 

Hoewel hij voorheen betekening kreeg van een verwijderingsmaatregel, is het weinig 

waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing; betrokkene is 

opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. 

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION : 

(…)” 

 

 

1.2. De tweede bestreden beslissing –de bijlage 13sexies-  is als volgt gemotiveerd : 

 

“(…)    INREISVERBOD 

INTERDICTION D’ENTREE 

 

Aan de heer, die verklaart te heten: 

(…) 

Naam/nom: (…), 

Voornaam/prénom:  (…) 

Geboortedatum/date de naissance: (…) 

Geboorteplaats/lieu de naissace: (…) 

Nationaliteit/nationalité: Algerije/Algérie 

 

wordt inreisverbod voor 3  jaar opgelegd, 

(…) 

 

voor het grondgebied van België, 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. 

(…) 

 

De beslissing tot verwijdering van 11/09/2013 gaat gepaard met dit inreisverbod.  

(…)  

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 

 artikel 74/11, §1, tweede lid, gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod 

van drie jaar omdat: 

1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

Betrokkene heeft niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot verwijdering 

gevolg gegeven (bevelen om het grondgebied te verlaten betekend op 19/07/2009 en 20/08/2012). 

Er werd dus niet voldaan aan de terugkeerverplichting. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid en de rechtspleging 

 

2.1. De ontvankelijkheid 
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Overeenkomstig 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) kan de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving 

genomen met toepassing van artikel 7, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift 

neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van 

de plaats waar hij werd aangetroffen. In zoverre de vordering ook gericht is tegen de beslissing tot 

vasthouding met het oog op verwijdering, moet worden vastgesteld dat de Raad ter zake geen 

rechtsmacht heeft en de vordering onontvankelijk is. 

 

De verwerende partij werpt in haar nota een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering in 

zoverre zij betrekking heeft op de eerste bestreden beslissing. Een uitspraak over deze exceptie dringt 

zich slechts op voor zover aan alle schorsingsvoorwaarden zou zijn voldaan hetgeen, zoals hierna zal 

blijken, niet het geval is.  

 

2.2. De rechtspleging 

 

In het verzoekschrift vraagt de verzoekende partij dat de procedure in de Franse taal wordt gevoerd. 

 

Overeenkomstig artikel 39/14 van vreemdelingenwet worden de beroepen, behoudens wanneer de taal 

van de procedure bepaald is overeenkomstig artikel 51/4 van dezelfde wet, voor de Raad behandeld in 

de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt krachtens de wetgeving op het 

gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten. Artikel 39/14 van de 

vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in artikel 53 van de wetten 

op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbereidende werken van de wet van 

15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat, aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State, deze 

regelingen op dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen behandeld 

dienen te worden in de taal die de diensten waarvan de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten, 

verplicht de Raad van State en bijgevolg ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn 

arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de vernietiging wordt gevorderd. De 

beslissingen waarvan de schorsing van de tenuitvoerlegging gevorderd wordt, zijn immers steeds 

afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken. Gelet op het voorgaande en het feit dat de bestreden beslissing door het bestuur onder 

meer werd genomen in het Nederlands en werd betekend aan verzoeker, die wordt vastgehouden in het 

centrum voor illegalen in Merksplas, een eentalig Nederlandstalige gemeente, dient de Nederlandse taal 

op het eerste gezicht als proceduretaal door de Raad te worden gehanteerd. 

 

3. Het van rechtswege schorsend effect van het indienen van de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. Opdat dit beroep zou voldoen aan de eisen van artikel 13 van het EVRM, moet het om 

daadwerkelijk te zijn, beschikbaar zijn in rechte en in feite, in het bijzonder in die zin dat het instellen 

ervan niet op ongerechtvaardigde wijze belemmerd mag worden door handelingen of nalatigheden van 

de overheid van de verwerende Staat (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 290; 

EHRM 8 juli 1999, Cakici/Turkije, § 112). Artikel 13 van het EVRM vereist een intern beroep waardoor 

de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook 

al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge wat de manier betreft waarop ze de 

verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, 

Jabari/Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291), waarbij er bijzondere 

aandacht dient te worden besteed aan de snelheid van het beroep zelf, want het is niet uitgesloten dat 

de buitensporige duur van een beroep het ontoereikend maakt (EHRM 31 juli 2003, Doran/Ierland, § 57; 

EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 292). 

 

Tot slot, in de hypothese dat een verdedigbare grief wordt aangevoerd afgeleid uit artikel 3 van het 

EVRM, rekening houdend met het belang dat het EHRM aan dit artikel hecht en met de in dat geval 

door eventuele foltering of slechte behandeling toegebrachte onherstelbare schade, vereist de 

daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van het EVRM een nauwgezette controle door 

een nationale overheid (EHRM 12 april 2005, Chamaïev en cons./Georgië en Rusland, § 448), een 
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onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke grief op grond waarvan redenen bestaan 

om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen artikel 3 van het EVRM (EHRM 11 juli 

2000, Jabari/ Turkije, § 50) alsook een bijzondere spoed (EHRM 3 juni 2004, Bati en cons./Turkije, § 

136). Tevens vereist de daadwerkelijkheid van een beroep in dit geval dat de verzoekende partij over 

een van rechtswege schorsend beroep beschikt (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§ 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/België, §§ 81-83; EHRM 26 april 2007, Gebremedhin 

(Gaberamadhien)/Frankrijk, § 66). 

 

3.2.1. De gemeenrechtelijke regelgeving maakt wat het van rechtswege schorsend effect betreft van het 

inleiden van een vordering, geen onderscheid naargelang de aard van de aangevoerde grief. Het past 

aldus te onderzoeken of deze regeling voorziet in een van rechtswege schorsend beroep. 

 

3.2.2. De gemeenrechtelijke regeling is vervat in de hierna opgesomde bepalingen: 

 

1° in artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

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

tenuitvoerlegging ervan imminent is, en heeft hij nog geen vordering tot schorsing ingeleid, dan kan hij 

de schorsing van deze beslissing vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Heeft de vreemdeling 

met toepassing van deze bepaling binnen drie werkdagen zijnde iedere dag behalve een zaterdag, 

zondag of wettelijke feestdag, na de betekening van de beslissing een vordering bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid ingeleid, dan wordt deze afgedaan binnen de achtenveertig uren na de ontvangst door 

de Raad van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

Komt de geadieerde kamervoorzitter of rechter in vreemdelingenbetwistingen niet binnen deze termijn 

tot een uitspraak, dan moet hij daarvan de eerste voorzitter of voorzitter op de hoogte brengen. Deze 

neemt de nodige maatregelen opdat er ten laatste binnen de 72 uur na de ontvangst van het 

verzoekschrift een uitspraak wordt gewezen. Inzonderheid kan hij daartoe de zaak evoceren en er zelf 

uitspraak over doen. Indien de schorsing niet werd toegestaan, dan wordt de dwanguitvoering van de 

maatregel opnieuw mogelijk.”; 

 

2° in artikel 39/83 van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“Behalve mits toestemming van de betrokkene, zal ten aanzien van een vreemdeling die het voorwerp 

uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, slechts tot een gedwongen uitvoering van 

deze maatregel worden overgegaan ten vroegste drie werkdagen zijnde iedere dag behalve een 

zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, na kennisgeving van de maatregel.” 

 

3° in artikel 39/85, eerste en derde lid van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

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

tenuitvoerlegging ervan imminent, dan kan de vreemdeling die reeds een vordering tot schorsing heeft 

ingediend tegen deze maatregel en op voorwaarde dat deze vordering werd ingeschreven op de rol en 

voor zover de Raad zich nog niet over de vordering tot schorsing heeft uitgesproken, bij wege van 

voorlopige maatregelen in de zin van artikel 39/84 verzoeken dat de Raad zijn schorsingsverzoek zo 

snel mogelijk behandelt. 

(…) 

Vanaf de ontvangst van de vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen kan niet tot 

dwanguitvoering van de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel worden overgegaan tot op het 

ogenblik dat de Raad uitspraak heeft gedaan over de vordering, dan wel indien hij de vordering heeft 

verworpen. Indien de schorsing niet werd toegestaan, wordt de dwanguitvoering van de maatregel 

opnieuw mogelijk.” 

 

3.2.3. Artikel 39/83 van de vreemdelingenwet houdt in dat de verzoekende partij, na de kennisneming 

van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, van rechtswege beschikt over een schorsende termijn 

van drie werkdagen. Deze houdt in dat de verzoekende partij, behalve mits haar toestemming, niet het 

voorwerp kan uitmaken van een gedwongen tenuitvoerlegging. Na het verstrijken van deze termijn en 

indien de verzoekende partij binnen die termijn geen beroep tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid van deze maatregel heeft ingediend, houdt dit van rechtswege 

schorsend effect op en is de beslissing opnieuw uitvoerbaar. 
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Heeft de verzoekende partij binnen die schorsende termijn een beroep tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend, dan volgt uit de 

samenlezing van de hiervoor aangehaalde artikelen 39/83 en 39/82, § 4, tweede lid van de 

vreemdelingenwet dat dit beroep van rechtswege schorsend is en dit tot op het ogenblik van de 

uitspraak van de Raad. In dit geval is de Raad er wettelijk toe gehouden om met toepassing van artikel 

39/82, § 4, tweede lid, tweede zin van de vreemdelingenwet, de zaak af te doen binnen de in de 

vreemdelingenwet gestelde termijnen, waarbij deze organisatiegebonden termijnen zijn waarvan de 

overschrijding geen gevolgen heeft op het van rechtswege schorsend effect. 

 

3.2.4. Dient een verzoekende partij een beroep in buiten de in artikel 39/83 van de vreemdelingenwet 

bepaalde schorsende termijn, dan volgt uit de samenlezing van enerzijds de hiervoor gestelde eis dat - 

opdat het beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in feite en in rechte minstens zou 

beantwoorden aan de vereiste van artikel 13 van het EVRM, voor zover dit een verdedigbare grief 

gegrond op artikel 3 van het EVRM bevat - de verzoekende partij over een van rechtswege schorsend 

beroep beschikt, en anderzijds de eerste en de laatste zin van het voornoemde artikel 39/82, § 4, 

tweede lid van de vreemdelingenwet, dat, indien de verzoekende partij het voorwerp uitmaakt van een 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is en zij nog geen 

vordering tot schorsing heeft ingeleid, zij dan de schorsing van deze verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel kan vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Doet zij dit, dan kan om te 

voldoen aan de voornoemde eis van rechtswege schorsend beroep, de laatste zin van deze paragraaf 

niet anders worden gelezen dan dat het instellen van deze vordering van rechtswege schorsend is en dit 

totdat de Raad uitspraak heeft gedaan over de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Indien 

de Raad de schorsing niet toestaat, dan wordt de dwanguitvoering van de maatregel opnieuw mogelijk. 

Elke andere lezing van deze bepaling is niet verenigbaar met de vereiste van een daadwerkelijk beroep 

en met de aard zelf van een jurisdictionele handeling. 

 

3.2.5. Aangezien de hiervoor besproken gemeenrechtelijke regeling zich enerzijds niet beperkt tot de 

hypothese waarin artikel 3 van het EVRM in het gedrang dreigt te zijn, en anderzijds dezelfde regeling 

minstens ook die hypothese moet omvatten, geldt de voorgaande conclusie inzake het bestaan in het 

interne recht van een van rechtswege schorsend beroep voor alle beroepen tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend tegen een verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. 

 

Van de verzoekende partij mag evenwel verwacht worden dat ze zich in het raam van de procedure tot 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, geen variabele en rekbare termijn toekent 

voor het indienen van haar beroep, maar dat ze, rekening houdende met de vaststelling dat ze het 

voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel met imminent karakter, waarvoor 

ze in het raam van de tenuitvoerlegging ervan ter beschikking van de Regering is geplaatst, haar beroep 

indient binnen de door artikel 39/57 van de vreemdelingenwet gestelde beroepstermijn. Het voornoemde 

artikel 39/82, § 4 van de vreemdelingenwet moet dan ook in die zin worden begrepen dat het erin 

besloten van rechtswege schorsend effect niet geldt indien de verzoekende partij de vordering heeft 

ingediend buiten de beroepstermijn. 

 

3.2.6. Indien de verzoekende partij reeds een vordering tot schorsing heeft ingediend en indien de 

tenuitvoerlegging van de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel imminent wordt, dan kan de 

verzoekende partij binnen de voorwaarden gesteld in artikel 39/85 van de vreemdelingenwet een 

vordering tot het bevelen bij uiterst dringende noodzakelijkheid van voorlopige maatregelen indienen. In 

dit geval is ook de dwanguitvoering van deze maatregel van rechtswege geschorst overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 39/85, derde lid van de vreemdelingenwet. 

 

3.2.7. In casu is de verzoekende partij van haar vrijheid beroofd met het oog op haar verwijdering. Ze 

maakt aldus het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. 

De vordering is prima facie tijdig ingesteld. Het beroep is derhalve van rechtswege schorsend. 

 

4. Over de vordering tot schorsing 

 

4.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van 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. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

 

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. 

 

4.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

4.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde lid 

van de vreemdelingenwet, is er op gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 

vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

 

Zoals vermeld onder punt 4.1., bepaalt artikel 43, § 1 van het PR RvV dat, indien de uiterst dringende 

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

deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de 

vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de 

Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een 

strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 

worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk, en - op het eerste gezicht onbetwistbaar - moet 

zijn. 

 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM. Zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

4.2.2. De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 

 

Het uiterst dringend karakter van de vordering wordt niet betwist door de verwerende partij. In casu is de 

verzoekende partij evenwel van haar vrijheid beroofd met het oog op haar verwijdering. Ze maakt aldus 

het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. Het staat 

dus vast dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure te laat zal 

komen en derhalve niet effectief zal zijn. Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

4.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 
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Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

4.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

De verzoekende partij voert in een eerste middel de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Zij 

citeert de geschonden geachte bepaling, haalt de rechtspraak van het EHRM aan en argumenteert 

verder: 

 

“APPLICATION EN L’ESPÈCE  

Attendu qu'en l'espèce, premièrement, il y a lieu d'établir l'existence d'une vie familiale ; 

Que le requérant est le père d'un enfant Espagnol séjournant en Belgique, Abdelrahman ; 

Que le requérant a eu des difficultés à effectuer la reconnaissance (démarche administrative) la 

commune a refusé d'acter la demande de reconnaissance de paternité au motif pour le moins 

surprenant que le requérant n'avait pas de déclaration de célibat; 

Qu'Il ressort du dossier que le requérant vit sous le même toit que sa compagne et que son fils ; (pièce 

7) 

Qu'il ressort des documents remis par l'intermédiaire de Madame L. que Monsieur A. est le père 

d'Abdelrahman (Pièce 6);  

Qu’il y a lieu de conclure que le requérant démontre matériellement qu'il est le père d’Abdelrahman ; 

Que ['Office; des Etrangers avait connaissance de cette vie familiale comme il ressort du dossier ; 

(procédure de mariage) ; 

Que, selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme, ce sont les liens familiaux de facto qui doivent 

être pris en Compte ; 

Qu'en conséquence, il y a lieu de conclure que le requérant a une vie familiale avec deux 

ressortissantes européennes; 

Que le requérant entre donc dans le champ d'application de l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme ; 

Attendu que, deuxièmement, l'autorité administrative se doit de vérifier si la mesure attaquée constitue 

une atteinte à la vie familiale du requérant au regard de l’obligation positive de maintenir ou de 

développer la vie familiale de la partie requérante ; 

Que, pour cette vérification, il faut procéder à une balance des intérêts en présence ; 

Qu'en l'espèce, il y a lieu de conclure que cette mise en balance n’a pas été effectuée; 

Qu'en effet» la décision attaquée ne comprend aucun élément quant à la vie familiale du requérant et 

plus particulièrement de l'existence d'un enfant alors qu'il ressort du dossier administratif que cela était 

connu ou aurait dû être connu de l'Office des Etrangers ; 

Que la motivation de l'acte administratif manque en fait lorsqu'elle ne reprend pas les motifs pertinents 

et exacts qui doivent soutenir sa décision (en l'occurrence ! l'enfant, sa compagne,...) ; 

Qu'en outre, il ressort de la lecture de la décision attaquée que la partie adverse n'a pas examiné avec 

sérieux et minutie le dossier de la partie requérante étant donné qu'elle a pour fin l'éloignement du 

territoire du père d’une enfant belge mais qu’à aucun moment la décision attaquée ni le dossier 

administratif n'évaluent pas l'atteinte à la vie familiale dans cette optique ; 

Que, pis encore, si l’on avait procédé à cette balance des intérêts elle aurait penché en faveur du 

requérant; 

Qu’en l'espèce, si la partie adverse avait procédé à cette mise en balance, ni le danger pour la sécurité 

nationale, ni l'atteinte l’ordre public, ni la charge économique pour l'Etat belge ne peuvent être invoqués 

par la partie adverse, de sorte que la mesure n'est pas justifiée par un besoin social impérieux et n’est 

pas proportionné au but poursuivi ; 

Qu'en effet, disposant d'un PV du chef de port de faux nom, l’Office des Etrangers ne peut Invoquer 

l'atteinte à l’ordre public ; 

Qu'il s'agit d'un simple PV ; Qu'il existe un principe de présomption d’innocence qui vaut jusqu'à une 

condamnation définitive par un juge ; 

Que l'Etat belge n'argue pas d'une condamnation définitive qu'il est prématuré de déclarer un trouble à 

l'ordre public alors qu'il n'a pas encore été constaté qu'il est coupable d'une infraction ; 

Que l'office des Etrangers ne peut juridiquement conclure que le requérant constitue un trouble à l'ordre 

public; 

Attendu que la mesure est d’autant plus disproportionnée que celle-ci est assortie d'une interdiction 

d'entrée de trois ans qui n'est pas motivée au regard de sa vie familiale; Que le requérant est le père 

d’un enfant de même pas trois ans ; 
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Que l'obligation de motivation est en l'espèce, d'autant plus grande que la mesure est couplée avec une 

interdiction d'entrée ; 

De sorte qu'il y a violation de l’article 8 en combinaison avec les dispositions relatives à la motivation 

des actes administratifs et des principes de bonne administration précités ; 

Que la décision attaquée viole l’article 8 en combinaison avec les dispositions relatives à l’obligation de 

motivation ; 

Attendu que, troisièmement, si votre Conseil est d'avis que les documents n'ont pas été transmis à 

l'Office des Etrangers II y a également lieu de constater une violation de l'article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sens où le requérant avait ces 

Informations et qu'il n'avait aucun Intérêtà ne pas les soumettre à la partie adverse; 

Que la partie adverse n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale et, n'a pas cherché à 

évaluer la situation du requérant^ partant, pas satisfait à l’obligation de procéder au test de 

proportionnalité prévu par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; 

Qu'en ne donnant pas la possibilité de faire acter la présence de ces documents, la partie adverse 

commet une violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales en combinaison avec le principe de prudence ; 

Qu'une administration prudente aurait, au regard de l’article 74/13 donné cette possibilité à la partie 

requérante ; 

Qu'il y a violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales en combinaison avec le principe de prudence ; 

Attendu que quatrièmement, dans la mesure où il ne ressortirait pas du dossier administratif, que le 

requérant a informé l'Office des Etrangers de sa situation familiale - quod non - le requérant vous 

rappelle qu’en vertu de la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme et plus 

particulièrement de l'arrêt Trabelsi et Muslov précité, il y a lieu de tenir compte de la situation du 

requérant jusqu'à son éloignement effectif ; 

Que si vous considérez que les éléments démontrant la vie familiale du requérant sont nouveaux, cette 

jurisprudence vous permet d'en tenir compte afin d'effectuer une mise en balance ; 

Qu'il ressort de ces nouveaux documents (cfr ci-dessus premièrement et deuxièmement] que le 

requérant a une vie familiale avec une citoyenne européenne depuis au moins le 18 septembre 2012 ; 

Qu’il a développé cette vie familiale avec la naissance de son fils de nationalité espagnole ; 

Que lorsqu'on invoque un grief tiré de l'article 8, la partie adverse se doit de déterminer si l’expulsion 

respecte un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, le droit de la requérante 

au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, le contrôle de l'immigration  afin de savoir si la 

mesure est Justifiée par un besoin socal impérieux et proportionné au but légitime poursuivi ; 

Qu'en l'espèce, ni la sécurité nationale, ni l’ordre public, ni la charge économique ne peuvent être 

invoqués pat la partie adverse, de sorte que la mesure n'est pas justifiée par un besoin social Impérieux 

et n'est pas proportionné au but poursuivi ;” 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé en/ of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 
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Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Daargelaten de vraag of het gezinsleven van de verzoekende partij met haar partner en het kind dat in 

juni 2013 is geboren is aangetoond, betreft het in casu en zoals zij dat zelf ook stelt, een eerste toegang 

zodat het tweede lid van artikel 8 van het EVRM niet speelt. Teneinde de omvang van de verplichtingen 

die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM voortvloeien te bepalen, dient in de eerste 
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plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het uitbouwen of het 

verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. Zolang er geen dergelijke hinderpalen 

kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. De Raad kan ter zake alleen maar vaststellen dat de 

verzoekende partij uitgebreid argumenteert over de positieve verplichting die de verwerende partij in 

casu zou hebben om de verzoekende partij op haar grondgebied te dulden, maar dat zij geen enkel 

gegeven aanhaalt waaruit zou blijken dat zij, haar partner en het kind waarvan sprake, daadwerkelijk 

zouden worden gehinderd in het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven 

elders. Een schending van artikel 8 van het EVRM lijkt op het eerste gezicht dan ook niet te zijn 

aangetoond.  

 

In de huidige stand van het geding wordt de overige in het verzoekschrift ontwikkelde middelen niet 

onderzocht, daar, zoals hierna zal blijken, niet voldaan is aan de cumulatieve vereiste van het moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel.  

 

4.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

4.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

4.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

4.4.2.1. De verzoekende partij doet het volgende gelden:  

 

“A. PREMIER CONSIDERANT 

Que la décision attaquée qui implique un éloignement du territoire porte une atteinte disproportionnée à 

la vie familiale de la partie requérante; (renvoi au premier moyen) 

Qu'il existait des alternatives à la décision attaquée afin de conserver les droits de la partie requérante 

et ne pas créer un préjudice grave difficilement réparable dans son chef; 

Qu'en effet, la séparation avec compagne et son fils pour une durée de trois ans constitue un préjudice 

grave difficilement réparable ; 

Qu'en outre, la décision attaquée comporte une interdiction d'entrée de trois ans ; 
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Que la partie requérante va être séparé au moins trois ans de sa compagne et son fils alors que son fils 

n'est âgé que de trois mois ; 

Qu'une séparation dans une famille pour une durée de trois ans constitue un préjudice grave 

difficilement réparable ; 

Que le temps perdu, les sentiments d'angoisse et de détresse dû à la séparation sont difficilement 

réparables ; 

De sorte que l'exécution de la décision attaquée entraine un préjudice grave difficilement réparable dans 

le chef du requérant ; 

B. DEUXIEME CONSIDERANT 

Attendu que le fait d'adopter une décision d'éloignement sans que la partie requérante ait pu faire valoir 

sa vie familiale constitue également un préjudice grave difficilement réparable au sens où une fois 

éloignée, elle sera sans intérêt de faire valoir ces éléments quant à la mesure d'éloignement attaquée ; 

Que cet élément est un préjudice grave difficilement réparable. 

C. TROISIEME CONSIDERANT 

Attendu que la perte d’un recours constitue un préjudice grave difficilement réparable ; 

Qu'en cas d'éloignement, la partie requérante perdrait tout intérêt au présent recours selon la 

jurisprudence constante du Conseil d'Etat; 

Que celui-ci laisse valoir que :  

Un ordre de quitter le territoire n'est en effet exécutable qu'une seule fois et disparaît de 

l‘ordonnancement juridique dès lors qu’il est effectivement exécuté volontairement ou non.  

Que cet élément constitue un préjudice grave difficilement réparable ; 

D. QUATRIEME CONSIDERANT 

Qu'à titre subsidiaire, la partie requérante souligne qu'il est Indispensable de traiter cette demande de 

suspension en extrême urgence en vertu de l'article 13 Convention Européenne des Droits de 

l’Homme ; 

Que l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que : 

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit 

à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été 

commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. » ; 

Que lorsque les autorités administratives posent un acte contraire aux droits et aux libertés protégés par 

la Convention, le requérant doit pouvoir introduire un recours devant les Cours et Tribunaux ordinaires 

ou devant les juridictions administratives ; 

Qu’en l'espèce, la partie requérante invoque à l'appui de cette requête l'article 8 de la Convention à 

plusieurs reprises ; Que c’est le seul recours qui lui permette de faire valoir ces éléments étant donné 

qu'on ne les a pas pris en compte lors de son interpellation ; 

Que la juridiction saisie doit alors, au minimum, vérifier si la décision attaquée comporte une violation de 

la Convention Européenne des Droits de l’Homme  ; 

Que la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme énonce que lorsqu'un requérant 

dispose d'une plainte défendable, les Cours et Tribunaux des Etats-membres doivent garantir l'effectivité 

des recours et statuer d'office : 

" This provision (article 13), read literally, seems to say that a person is entitled to a national remedy 

only if a ‘violation’ has occurred. However, a person cannot establish a ‘violation’ before a national 

authority unless he si First able to lodge with such an authority a complaint to that effect”; Stellen dat het 

recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale Instantie slechts van toepassing zou zijn op die 

gevallen waar ere en daadwerkelijke schending is geweest, zou Aldus het Hof, aan art. 13 EVRM ieder 

nuttig effect ontnemen.", 

Que le bénéfice de l’ article 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme doit être accordé 

dès lors que le requérant invoque un grief défendable qui n’est pas manifestement non fondé ; 

Que la Cour ne pose aucune autre condition de recevabilité quant au droit à un recours effectif devant 

les instances nationales excepté le caractère autonome, subsidiaire et complémentaire de ce droit à un 

recours effectif ; 

Qu'en l’espèce, au vu des moyens sérieux de la requérante (notamment violation de l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme), Il convient de considérer que la partie requérante 

invoque un grief défendable ; 

Qu'une décision d'irrecevabilité quant à l’absence d'un préjudice grave difficilement réparable (article 43 

§ 1 de l'AR du 21 décembre 2006) aurait pour effet de priver la partie requérante de tout recours effectif 

au sens de l’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; 

Que la Convention Européenne des Droits de l'Homme a un effet direct dans l'ordre juridique interne de 

sorte que lorsqu'un juge se rend compte qu'il peut appliquer une disposition de la Convention, il doit le 

faire et accorder à cette disposition la priorité avant toute autre règle nationale même si cette dernière 

est plus récente ; 
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Que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 27 mai 1971 (NV Fromagerie Franco-Suisse «Le Ski») 

énonce le principe suivant : 

« (...) lorsque le conflit existe entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a 

des effets directs dans l'ordre juridique interne, la règle établie par le traité doit prévaloir; que la 

prééminence de celle-ci résulte de la nature même du droit international conventionnel (...) » ; 

Qu'en l'espèce, le juge doit accorder la priorité à l'article 13 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme afin de contourner l’application restrictive du Conseil du Contentieux des Étrangers de la 

condition du préjudice difficilement réparable ; 

Que la procédure en extrême urgence, est la seule procédure qui permet d'examiner EFFECTIVEMENT 

le grief Invoqué de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales ; 

 

4.4.2.2. Waar de verzoekende partij verwijst naar het middel gestoeld op artikel 8 van het EVRM en 

betoogt dat de bestreden beslissing een disproportionele inmenging uitmaakt in haar gezinsleven, dient 

erop gewezen dat hiervoor reeds werd vastgesteld dat zij niet heeft aangetoond dat zij haar gezinsleven 

niet elders zou kunnen verderzetten. In die optiek toont zij dan ook geenszins aan dat een eventuele 

scheiding van de verschillende leden van het vermeende gezin het rechtstreekse gevolg zou zijn van de 

tenuitvoerlegging van de thans aangevochten beslissingen.  

 

Voorts, in zoverre zij betoogt dat, eens zij zal zijn verwijderd, zij haar argumenten ter zake niet meer zal 

kunnen laten gelden en zij haar belang bij het huidige beroep zal verliezen, dient er vooreerst op te 

worden gewezen dat hiervoor reeds haar aanspraken op artikel 8 van het EVRM werden onderzocht en 

verworpen. Voorts gaat zij uit van loutere hypotheses die niet volstaan om een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel aannemelijk te maken. Het arrest van de Raad van State dat zij citeert en waarin wordt 

geoordeeld dat het bevel om het grondgebied te verlaten slechts één keer kan worden uitgevoerd en uit 

de rechtsorde verdwijnt, doet daaraan geen afbreuk nu er ook rechtspraak is in de andere zin en de 

verzoekende partij bovendien ook een beslissing houdende een inreisverbod aanvecht. 

 

Waar de verzoekende partij ten slotte verwijst naar artikel 13 van het EVRM mag duidelijk zijn, uit de 

behandeling van de huidige vordering, en in het bijzonder uit de bespreking van het middel dat is 

gestoeld op artikel 8 van het EVRM, dat is voldaan aan de vereiste van het daadwerkelijk beroep, zoals 

opgelegd in het voormelde artikel 13.   

 

Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is derhalve niet aangetoond.  

 

4.5. Dienvolgens is niet voldaan aan de derde van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV. 

 

5. 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 

onderzocht. 

 

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 achttien september tweeduizend dertien  

door: 

 

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

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, toegevoegd griffier. 

 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 15 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VAN DEN BOSSCHE A. WIJNANTS 

 


