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nr. 107 406 van 26 juli 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 25 juli 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 van 21 juli 2013 tot terugdrijving 

en van de beslissing tot nietigverklaring van een visum, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht 

op diezelfde datum. 

 

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 25 juli 2013 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 26 juli 2013 om 11 

uur . 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. KÖSE, die loco advocaat P. CAFMEYER verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. MORARU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij wordt op 21 juli 2013 door de grensinspectie op de luchthaven van Zaventem 

staande gehouden, komende uit Nador. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding neemt diezelfde dag onder meer een beslissing tot 
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nietigverklaring van een visum en een beslissing tot terugdrijving. Deze twee beslissingen worden met 

de huidige vordering aangevochten. 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering 

 

2.1. 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. 

 

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. 

 

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

 

2.2.1. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij onder het kopje “moeilijk te herstellen ernstig nadeel” 

het volgende stelt :  

 

“1. 

Onderhavige procedure vereist een uiteenzetting van feiten, die de uiterst dringende noodzakelijkheid 

rechtvaardigen. 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 (vaste rechtspraak EHRM; zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/Belgie, § 35), 

Uit de gegevens va» het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 21.07.2013 van zij» vrijheid werd 

beroofd* Het lijkt dan ook aannemelijk dat de behandeling van een eventuele vordering tot schorsing en 

nietigverklaring te laat zou komen waardoor het rechtsmiddel zijn effectiviteit dreigt te verliezen. 

Bijgevolg is aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid voldaan. 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in art. 39/82, § 1, 3° Vw., is 

immers erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de vernietiging, hun 

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

2. 

Mocht de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toch oordelen dat er geen onherstelbaar nadeel is, 

quod non, dan nog dient onderhavig verzoekschrift in uiterst dringende noodzakelijkheid te worden 

behandeld gelet op art. 13 EVRM. 

Art. 13 EVRM stelt immers dat eenieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn 

geschonden zijn, recht heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien 

deze schending is begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie. 

Dit houdt in dat wanneer het bestuur een handeling stelt die in strijd is met de rechten en de vrijheden 

opgenomen in het Verdrag of zijn protocollen, de rechtzoekende hetzij een jurisdictioneel beroep moet 

kunnen instellen bij gewone hoven en rechtbanken of bij administratieve rechtscolleges, hetzij een 

administratief beroep moet kunnen indienen bij een welbepaalde administratieve overheid; 

Deze beroepsinstantie moet vervolgens minstens kunnen nagaan of de beslissing geen 

tegenstrijdigheid met het EVRM . bevat. (J, VANDE LANOTTE & Y. HAECK, “Handboek EVRM; deel 2; 

Artikelsgewijze Commentaar”, Volume 1, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2004,87.) 
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Artikel 13 EVRM richt zich tot eenieder die meent dat zijn door het EVRM gewaarborgde rechten en 

vrijheden geschonden zijn. Een aantijging hiertoe volstaat. De rechtspraak van het EHRM Stelt immers 

dat art. 13 EVRM ieder nuttig effect verliest indien het recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een 

nationale instantie slechts van toepassing zou zijn op die gevallen waar er een daadwerkelijke 

schending is geweest (J. VANDE LANOTTE Sc Y. HAECK, o,c.t 92).  

4 

Het enig belangrijk aspect dat verzoeker moet laten gelden» is dat hij dus over een ‘arguable claim' 

(verdedigbare klacht) beschikt. Verzoeker meent hierover wel degelijk te beschikken. 

Het EHRM stelt geen andere ontvankelijkheidvoorwaarden m.b.t het recht op daadwerkelijke rechtshulp 

voor een nationale instantie, behoudens het autonome, subsidiaire en complementaire karakter van het 

recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie. 

Het 'moeilijk te herstellen nadeel5 is bijgevolg geen voorwaarde die krachtens artikel 13 EVRM of het 

EHRM gesteld wordt teneinde over het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel te kunnen beschikken. 

Zodoende voegt aft. 43 § 1 KB 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen ten onrechte een voorwaarde toe om het recht op daadwerkelijke 

rechtshulp zoals voorzien in artikel 13 EVRM feitelijk te kunnen uitoefenen voor een nationale 

rechtsinstantie. 

Deze procedure, waarbij een dergelijke ontvankelijkheidvoorwaarde wordt gesteld, is bijgevolg in strijd 

met dit recht op een effectief rechtsmiddel, a fortiori het voor verzoeker FEITELIÏK onmogelijk gemaakt 

wordt om de desbetreffende schendingen voor te leggen aan een rechtsinstantie die de middelen TEN 

GRONDE onderzoekt 

Personen die het voorwerp uitmaken van een bevel tot terugdrijving worden binnen een zeer korte tijd 

teruggewezen. 

Bijgevolg vormt het beroep in uiterst dringende noodzakelijk de enige (en met volwaardige) 

daadwerkelijke rechtsmiddel, daar zij de bestreden beslissing kan schorsen en vernietigen, 

Door evenwel een ontvankelijkheidvoorwaarde te stellen m.b.t. het moeilijk te herstellen nadeel, laat 

deze procedure meerentijds geen schorsing en bijgevolg geen beoordeling ten gronde toe. 

De procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid valt aldus niet te rijmen, met art. 13 EVRM, dewelke 

directe werking heeft in de interne nationale rechtsorde en bijgevolg voorrang heeft op alle nationale 

rechtsregels, ook al zijn deze laatste van een latere datum (cfr. Hof van Cassatie in haar arrest van 

27.05.1971 inzake NV Fromagerie Franco - Suisse Le Ski). 

Zodoende mag de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen restrictieve toepassing verlenen aan art. 

43, § 1 KB 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen indien zoals in casu een verdedigbare klacht voorhanden is. 

Bijgevolg dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de bestreden beslissing dd. 21.07.2013 te 

schorsen zo ze vaststelt dat er een verdedigbare klacht is in de zin van de vaste rechtspraak van het 

EHRM, zelfs in geval zij van oordeel, zou zijn dat er geen ernstig onherstelbaar nadeel, is - quod non, 

opdat het recht op daadwerkelijk rechtshulp in een latere fase kan worden verzekerd, aangezien 

hetzelfde administratieve rechtscollege zich dan zal uitspreken over de nietigverklaring.” 

 

2.2.2. Het betoog van de verzoekende partij spitst zich enerzijds toe op de voorwaarde van de uiterst 

dringende noodzakelijkheid en anderzijds op het argument dat, wanneer de verzoekende partij een 

“arguable claim” (verdedigbare grief) kan laten gelden, de voorwaarde van het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel het recht op een daadwerkelijk beroep, zoals gegarandeerd door artikel 13 van het 

EVRM, in de weg staat en deze voorwaarde moet komen te vervallen.  

 

2.2.3. Gelet op het schriftelijke karakter van de procedure, en zeker in het kader van de huidige 

procedure waarbij de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een minimum zijn herleid, 

kan geen rekening worden gehouden met hetgeen ter zitting wordt uiteengezet doch niet werd 

geschreven in het verzoekschrift.  

 

2.2.4. De voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid kan los worden gezien van de 

voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Het betreft immers cumulatieve criteria 

waaraan afzonderlijk moet worden voldaan.   

 

2.2.5. Een summiere uiteenzetting, voorts, 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 
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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.  

 

2.2.6. Te dezen zet de verzoekende partij in haar verzoekschrift niet in het minst uiteen - noch onder het 

kopje “moeilijk te herstellen ernstig nadeel”, noch elders in het verzoekschrift - dat zij een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel lijdt of dreigt te lijden ingevolge de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissingen, laat staan dat zij uiteenzet hetwelk dat dan zou zijn. De zelfs summiere 

uiteenzetting waarvan hierboven sprake, ontbreekt volledig. In het kader van de thans bestreden 

beslissingen is het moeilijk te herstellen karakter van een mogelijk nadeel overigens verre van evident. 

Het argument van de verzoekende partij dat überhaupt niet aan deze voorwaarde moet worden voldaan 

indien zij een verdedigbare grief laat gelden is - daargelaten de vraag of één en ander niet 

genuanceerder moet worden gesteld, zoals hiervoor - in casu niet dienstig, nu de Raad alleen maar kan 

vaststellen dat in het verzoekschrift, behoudens een verwijzing naar artikel 13 van het EVRM waarop 

men zich evenwel slechts kan beroepen indien er sprake is van een verdedigbare grief geput uit een 

van de andere in het EVRM gegarandeerde rechten, geen melding wordt gemaakt van een dergelijke 

grief. Ten overvloede kan worden gesteld dat de terugdrijving niet zal doorgaan alvorens het huidige 

arrest is uitgesproken en ter kennis gebracht aan de partijen. De verzoekende partij maakt met haar 

betoog geenszins aannemelijk dat haar in de huidige omstandigheden geen daadwerkelijk rechtsmiddel 

ter beschikking zou zijn gesteld.  

 

2.2.7. De vordering voldoet derhalve niet aan de substantiële vormvoorschriften zoals opgelegd in de 

artikelen 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV en is dus niet 

ontvankelijk. 

 

3. Kosten  

 

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

over het rolrecht of de vrijstelling van het rolrecht desgevallend worden onderzocht in een later stadium 

van de procedure.  

 

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 zesentwintig juli tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr.  M. DENYS,  griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

M. DENYS A. WIJNANTS 


