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 nr. 113 905 van 18 november 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 14 november 

2013 bij faxpost heeft ingediend 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 9 november 2013 houdende bevel 

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

10 november 2013 ter kennis werd gebracht.  

 

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 14 november  2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

18 november 2013 om 11.00 u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoeker werd op 9 november 2013 naar aanleiding van een controle te Antwerpen aangetroffen 

zonder geldige verblijfsdocumenten. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 9 november 2013 een beslissing houdende bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13 septies). Verzoeker werd hiervan op 

10 november 2013 in kennis gesteld.  

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer die verklaart te heten: 

Naam: (…)  

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Nationaliteit: (…) 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen , tenzij hij (zij) 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, alinea 1: 

Wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

Artikel74/14: 

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

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum. 

Betrokkene heeft geen officiële verblijfplaats in België 

Terugleidinq naar de grens  

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang t0t het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde weet, 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 om de volgende reden: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder 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. 

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: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde weet, dient de betrokkene te dien einde 

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

worden: 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

hem aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Casablanca………… 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering 

 

2.1. De bestreden beslissing houdt een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 71, 

eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
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vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Voormeld wetsartikel 

luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan 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.” 

 

2.2. Voor zover verzoeker zich met zijn vordering zou richten tegen de beslissing tot vasthouding, dient 

te worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet enkel 

een beroep bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van haar verblijfplaats openstaat. De 

Raad is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht.  

 

De vordering is niet ontvankelijk voor zover ze gericht is tegen de beslissingen tot vasthouding.  

 

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

dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. De ingestelde vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft van rechtswege 

schorsende werking, gelet op de samenlezing van het gestelde in de artikelen 39/83 en 39/82, § 4, 

tweede lid van de vreemdelingenwet. 

- Artikel 39/83 van de vreemdelingenwet 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 gedwongen uitvoering van deze 

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

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

- 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 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.”; 

 

3.2. 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 zijnde iedere dag behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, na de 
kennisgeving van de maatregel. Deze houdt in dat de verzoekende partij, behalve mits haar 
toestemming, niet het voorwerp kan uitmaken van een gedwongen tenuitvoerlegging.  
Heeft de verzoekende partij binnen die schorsende termijn een beroep tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend, wat in casu het 

geval is, 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. 

 

3.3. In casu werd het beroep ingesteld binnen de door artikel 39/83 van de vreemdelingenwet voorziene 

termijn van drie werkdagen waardoor de gedwongen tenuitvoerlegging, die blijkens het faxbericht van 

het terzake bevoegde bureau van de Dienst Vreemdelingenzaken van 14 augustus 2013 voor 15 
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november 2013 om 16.40 u in het vooruitzicht werd gesteld, minstens van rechtswege wordt geschorst 

tot op het ogenblik van de uitspraak van onderhavig arrest.  

 

4. Over de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 

 

4.1. Artikel 43, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (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.  

 

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

derde lid van de vreemdelingenwet, is erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a 

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

Zoals hierboven vermeld, 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. In zijn verzoekschrift verwijst verzoeker naar (een vorige versie van) hogervermeld wetsartikel en 

stelt hij dat voldaan is aan de voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

4.2.3. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 9 november 2013 van zijn 

vrijheid werd beroofd en dat het aannemelijk is dat een gewone schorsingsprocedure te laat zou komen, 

waardoor de uiterst dringende noodzakelijkheid dient te worden aanvaard. De verwerende partij betwist 

het uiterst dringende karakter van deze vordering niet. 

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is te dezen voldaan. 

 

4.3. 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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4.3.1. 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. Hieruit volgt tevens dat wanneer op 

basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer duidelijk is, 

dat de verzoekende partij een schending van een bepaling van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 

1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) heeft willen aanvoeren, het niet 

nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door haar geschonden geachte 

verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om niet over te gaan tot een beoordeling van de 

verdedigbare grief. 

 

4.3.2. Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin 

van artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Conka/ België, § 75). De 

verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat zij 

op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door 

het prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij 

aangevoerde verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, 

moet, zoals gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek van elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste 

gezicht vaststelt dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er 

minstens twijfels zijn over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde 

middel als ernstig beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort 

geding een middel niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch 

gegrond blijkt te zijn, is groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het 

eerste geval kan het moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal 

ten hoogste voor een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

4.3.3.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Verzoeker 

verwoordt zijn grief als volgt: 

 

"Artikel 8 EVR.M, laat gelden dat  

"(…)” 

Bovenvermeld artikel heeft directe werking in de interne rechtsorde en het behoort tot de "Europese 

openbare orde” waardoor het ambtshalve karakter door de rechter zou moeten worden opgeworpen.» 

Het verdient voorkeur en voorrang boven ermee strijdige interne wetgeving en moet dus toegepast 

worden in geschillen die voor de nationale rechter worden gebracht; 

Artikel 8 E.V.R.M. behelst naast een grondrecht op eerbiediging van het gezinsleven, eveneens een 

grondrecht op eerbiediging van het privéleven, twee begrippen die in het licht van een conformiteittoets 

van een administratieve beslissing aan onderhavige verdragsrechtelijke bepaling van elkaar dienen te 

worden onderscheiden; 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, verwijzend naar de rechtspraak van het EHRM, atelt 

volgende principes uiteen aangaande de toepassing van artikel 8 E.V.R.M. : 

(…) 

Toepassing in onderhavig geval 

Verzoeker merkt op dat de zoon van verzoeker zich heeft aangeboden bij de politiediensten en zich 

heeft kenbaar gemaakt als zijnde de zoon van verzoeker; Op verzoek van zijn vader bracht hij aan de 

politiediensten een paspoort van verzoeker, alsook een origineel geboorteakte waarin duidelijk de 

verwantschap kan worden afgeleid tussen verzoeker en zijn minderjarige zoon» Verzoeker merkte ook 
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op dat hij niet inwoonde bij zijn zoon, aangezien hij gescheiden is van zijn exvrouw, doch wel sporadisch 

zijn zoon kwam bezoeken in Antwerpen. 

Verzoeker merkt vooreerst op dat de notie familiaal leven door het EHRM niet is afgebakend en dat 

relaties van vader en zoon onder de bescherming valt van artikel 8 EVRM, voor zover contacten worden 

onderhouden; In casu merkt verzoeker op dat zijn zoon het paspoort van verzoeker is komen afleveren 

op het politiecommissariaat, wat ipso facto een contact vereist tussen verzoeker en zijn zoon; 

Bovendien kwam verzoeker sporadisch naar Antwerpen met als enig doel zijn zoon te bezoeken; 

Bovendien staat de verwantschapsband "de jure" vast; Er zijn bijgevolg voldoende feitelijke elementen 

die doen vermoeden dat er een effectieve en doorleefde familieband bestond tussen verzoeker en zijn 

zoon; 

Verzoeker besluit dan ook tot de schending van artikel 8 E.V.R.M., aangezien van verwerende partij kan 

worden verwacht dat bij het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten, het familiaal leven 

van verzoeker ten aanzien van zijn zoon wordt beoordeeld conform artikel 8 EVRM, door na te gaan of 

die feitelijke elementen voldoende waren om van een in artikel 8 EVRM beschermwaardig familiaal 

leven te spreken, en zo ja, of er een positieve verplichting bestond om het familiaal leven verder te 

handhaven; 

Een schending van artikel 8 E.V.R.M. is derhalve voldoende naar recht aangetoond.” 

Als bijlagen bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker de geboorteakte van zijn zoon en een afschrift van de 

gegevens van diens elektronische F-kaart toe. 

 

4.3.3.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

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

correspondentie. 

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.” 

 

3.3.3.3. 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). 

 

3.3.3.4. 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. 

 

3.3.3.5. 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. Het is in de eerste plaats de taak van verzoeker om, rekening houdend met de 

omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan van het door hem ingeroepen 

privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit 

heeft geschonden.  

 

3.3.3.6. Verzoeker levert in zijn middel weinig concrete elementen aan die toelaten te besluiten dat er in 

zijnen hoofde sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

Verzoeker beperkt zich tot een theoretische uiteenzetting en het citeren van een arrest van de Raad dat 

betrekking heeft op artikel 8 van het EVRM. Op grond van een theoretische uiteenzetting kan men geen 
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feitenkwestie aannemelijk maken. Verder beschrijft verzoeker dat hij weliswaar niet inwoonde bij zijn 

minderjarige zoon, maar dat hij hem “sporadisch” kwam bezoeken in Antwerpen. Verzoeker lijkt er ook 

van overtuigd dat uit het loutere feit dat zijn zoon zijn paspoort kwam afleveren op het 

politiecommissariaat een vermoeden voortvloeit van een doorleefde familieband tussen vader en zoon. 

De Raad merkt op dat verzoeker blijkbaar verwacht dat in de bestreden beslissing een beoordeling van 

zijn familiaal leven zou kunnen worden teruggevonden, terwijl hij geenszins aantoont dat hij de 

gemachtigde van de staatssecretaris ooit eerder op de hoogte had gebracht van de eventuele contacten 

die hij met zijn zoon had op Belgisch grondgebied. Ter terechtzitting blijft de raadsman van verzoeker 

volhouden dat het “Administratief verslag vreemdelingencontrole” onvolledig is omdat de zoon van 

verzoeker zich zou hebben aangeboden op het politiekantoor om zijn geboorteakte en het paspoort van 

zijn vader neer te leggen. Verzoeker slaagt er echter niet in een concreet bewijs te leveren die zijn 

beweringen op dit punt kunnen staven. Daargelaten de vraag of de bewuste documenten reeds bij de 

politiediensten werden neergelegd naar aanleiding van de gecoördineerde actie van 9 november  2013 

in café ‘Paprika’, dient te worden opgemerkt dat verzoeker in gebreke blijft om aannemelijk te maken dat 

deze neerlegging een impact zou hebben op de aard van de bestreden beslissing. Er werd immers geen 

enkel beschermenswaardig gezinsleven aangetoond in de zin van artikel 8 van het EVRM, hetgeen door 

de raadsman van verzoeker ter terechtzitting impliciet wordt bevestigd. 

 

3.3.3.7. Samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt de Raad vast dat artikel 8 

van het EVRM geen formele motiveringsverplichting bevat, zodat verzoeker niet rechtsgeldig mag 

verwachten dat er op grond van dit verdragsartikel specifieke motieven voorkomen in de bestreden 

beslissing. 

 

Er werd geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk gemaakt.  

 

Prima facie wordt in casu door verzoeker geen verdedigbare grief aangevoerd die gestoeld is op een 

bepaling van het EVRM in de zin van artikel 13 van het EVRM. 

 

Aangezien verzoeker, zoals hieronder zal blijken, geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel heeft 

aangetoond, is er geen reden om in deze stand van het geding de overige door verzoeker aangevoerde 

middelen en de daarin geschonden geachte bepalingen te bespreken. 

 

3.4. 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. De verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen 

op de ernst van het nadeel dat zij ondergaat of kan ondergaan, wat 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. 

 

3.4.1. 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. 
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3.4.2.1. Aangaande het moeilijk te herstellen ernstig nadeel voert verzoeker in zijn verzoekschrift het 

volgende aan:  

 

“Huidige procedure betreft niet de beoordeling van de aangevoerde middelen, doch enkel de verificatie 

of de aangevoerde middelen ernstig zijn en of de uitvoering van de bestreden beslissing, alvorens 

uitspraak wordt gedaan inzake de vernietigingsprocedure, een moeilijk te herstellen nadeel 

teweegbrengt in hoofde van verzoeker; 

Het bestaan van voormeld nadeel is een afzonderlijke voorwaarde die afzonderlijk dient te worden 

behandeld; (R.v.St. 100.400, 26 oktober 2001) 

De bepaling inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient zo te worden geïnterpreteerd dat 

verzoeker zich niet mag beperken tot vaagheden en algemeenheden, maar integendeel zeer concrete 

gegevens moet aanvoeren waaruit blijkt dat hij persoonlijk een moeilijk te herstellen nadeel ondergaat of 

kan ondergaan; (RVV. Arrest nr. 85.225 dd. 1 december 2009) 

Verzoeker voert op basis van concrete gegevens aan dat de uitvoering van de bestreden beslissing, een 

moeilijk te herstellen nadeel teweegbrengt; 

Verzoeker voert aan dat hij het voorwerp uitmaakt van een nakende uitwijzing naar Marokko, aangezien 

hij te dien einde wordt vastgehouden in het gesloten centrum te Merksplas; 

Daargelaten de vraag of de verwijdering van verzoeker tijdelijk dan wel definitief is, moet 

worden opgemerkt dat niet kan worden ontkend dat een verwijdering, hoe kortstondig die 

ook mag zijn, de continuïteit van een relatie of familiaal leven, in casu met zijn zoon, de 

heer M.(…) H.(…), in het gedrang brengt; Verzoeker maakt immers het voorwerp uit 

van een bevel met de bedoeling hem te verwijderen naar Marokko; De afstammingsband en 

de contacten die de zoon van verzoeker onderhield met zijn vader doen vermoeden dat er 

een (hecht) familiaal band bestond die in het licht van artikel 8 EVRM voldoende beschermwaardig is; 

Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient zich bijgevolg niet beperken tot de 

hypothetische vraag of de verwijdering tijdelijk is, doch wel de vraag of de continuïteit van 

het familiaal leven van verzoeker met zijn zoon in het gedrang komt door een onwettige 

beslissing waarbij het bestaan van het familiaal leven niet werd nagegaan en het al dan 

niet bestaan van een positieve verplichting niet werd gecontroleerd; 

Dat verzoeker de onderbreking van de continuïteit van zijn familiaal leven beschouwd als 

zijnde een moeilijk ter herstellen ernstig nadeel, die zich zal vertalen in de verloren tijd die 

ze niet samen hebben kunnen doorbrengen door een onwettige verwijderingsmaatregel; 

Minstens kan worden gesteld dat de tegenpartij niet is nagegaan of er een positieve 

verplichting bestond het familiaal leven verder te handhaven, zodat het onderbreken van 

de continuïteit van het familiaal leven tussen verzoeker en zijn zoon, zonder een 'fair 

balance’ toets te bewerkstelligen, an sich een nadeel te weeg brengt in hoofde van 

verzoeker, die moeilijk te herstellen is; 

Uiterst ondergeschikt kan worden gesteld dat het nadeel juist erin bestaat dat er een 

tijdelijke of definitieve onderbreking is van de continuïteit van een bestaand familiaal leven 

door een verwijderingsmaatregel waarin het hoger belang van het kind met werd 

beoordeeld; 

In ondergeschikte orde 

Mocht de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordelen dat er geen onherstelbaar nadeel 

voorhanden is, quod non, dan nog dient onderhavig verzoekschrift in uiterst dringende 

noodzakelijkheid te worden behandeld gelet op de toepassing van artikel 13 EVRM; 

Artikel 13 EVRM stelt immers dat “een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag 

zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht 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; 

Dat artikel 13 EVRM zich richt tot eenieder die meent dat zijn door het EVRM gewaarborgde rechten en 

vrijheden geschonden werd, waarbij een aantijging volstaat, gelet op de rechtspraak van het EHRM dat 
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stelt "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 is 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 toapassing zou zijn op die 

gavallen waar er een daadwerkelijke schending is geweest, zou Aldus het Hof, aan art. 13 EVRM ieder 

nuttig effect ontnemen.”; 

Het enige belangrijk aspect dat verzoeker moet laten gelden, is dat hij een "arguable claim” heeft; 

(verdedigbare klacht) 

Dat dit criterium samenvalt met het toetsingscriterium dat vaak aangewend wordt in de toepassing van 

artikel 35 § 3 EVHM teneinde te oordelen over het al dan niet "manifest ongegrond” karakter van de 

klacht; 

Dat het bijgevolg nuttig is om na te gaan of de middelen al dan niet "manifest ongegrond" zijn teneinde 

de stelling als zou verzoeker een "verdedigbare klacht" hebben, te ontkrachten, of te onderbouwen; Dat 

verzoeker meent dat de aangevoerde middelen wel degelijk niet "manifest ongegrond" blijken, zodat hij 

over een verdedigbare klacht beschikt; 

Dat het EHRM geen andere ontvankelijkheidsvoorwaarde stelt met betrekking tot het recht op 

daadwerkelijke rechtshulp voor sen nationale instantie, behoudens het autonome, subsidiaire en 

complementaire karakter van het recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie; 

Dat het "moeilijk te herstellen nadeel" bijgevolg geen voorwaarde is die krachtens artikel 13 EVRM of 

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

beschikken; 

Dat artikel 43 § 1 van het Koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de 

raad voor Vreemdelingenbetwistingen een voorwaarde toevoegt om het recht op daadwerkelijke 

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

rechtsinstantie, die minstens moet nagaan of de bestreden beslissing geen tegenstrijdigheid bevat met 

een artikel van het EVRM» in casu artikel 8 EVRM; 

Dat deze procedure, waarbij een ontvankelijkheidsvoorwaarde wordt gesteld, bijgevolg in strijd is met dit 

recht op een effectief rechtsmiddel, a fortiori het voor verzoeker feitelijk onmogelijk gemaakt wordt om 

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

onderzoekt en alzo het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel m.b.t. schendingen betreffende aan het 

EHRM gerelateerde vrijheden waarborgt; 

Dat personen die immers het voorwerp uitmaken van een detentiemaatregel, op ieder ogenblik kunnen 

worden verwijderd naar het bestemmingsland, zonder dat een rechter de verdedigbare klacht in de zin 

van artikel 8 EVRM heeft kunnen beoordelen; 

Dat bijgevolg het enige en (niet-volwaardig) daadwerkelijk rechtsmiddel het beroep in 

Uiterst Dringende noodzakelijk is, daar zij de bestreden beslissing kan schorsen zodat het 

recht op daadwerkelijke rechtshulp in een later stadium wordt gewaarborgd door binnen de 

voorziene beroepstermijn een vernietigingsverzoek in te dienen; Dat door een 

ontvankelijkheidvoorwaarde te stellen m.b.t. moeilijk te herstellen nadeel, deze procedure meestentijds 

geen schorsing, en bijgevolg in een later stadium geen beoordeling ten gronde toelaat; 

Dat de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid niet te rijmen valt met artikel 13 EVRM, a fortiori 

voorwaarden worden gesteld m.b.t. het daadwerkelijk rechtsmiddel, daar waar artikel 13 EVHM geen 

"moeilijk te herstellen nadeel” vereist om het recht op een effectief rechtsmiddel te kunnen aanwenden; 

Dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens directe werking heeft in de interne nationale 

rechtsorde; 

Dat wanneer de rechter vaststelt dat hij een verdragsbepaling kan toepassen, dan moet hij ze 

toepassen en er voorrang aan verlenen boven elke nationale rechtsregel, ook al is deze laatste van een 

latere datum; 

Dat de verhouding tussen de verdragen en de interne wet niet is geregeld in de Belgische Grondwet; 

Dat het Hof van Cassatie, in een arrest van 27 mei 1971 inzake de NV Fromagerie Franco-Suisse "Le 

Ski" als beginsel gesteld heeft dat verdragen voorrang hebben op de interne wet. Uit die rechtspraak 

volgt dat verdragen vanaf de bekrachtiging ervan in principe hogere normen zijn die primeren boven alle 

andere normen van intern recht en dus eveneens boven de grondwettelijke normen. Als dusdanig zijn 

de normen van de overeenkomsten van toepassing, zelfs wanneer ze worden tegengesproken door de 

interne normen; 

Dat in casu de rechter voorrang moet verlenen aan de toepassing van artikel 13 EVRM, zodat de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen de restrictieve toepassing van artikel 48 § 1 van het Koninklijk besluit 

van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 



  

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 10 

 

 

mag toepassen indien wordt vastgesteld dat er een verdedigbare klacht voorhanden is; Dat bijgevolg, 

zelfs indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van oordeel zou zijn dat er van een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel, doch vaststelt dat er een verdedigbare klacht is in de zin van de vaste 

rechtspraak van het EHRM, ze niettemin de bestreden beslissing dient te schorsen, opdat het recht op 

daadwerkelijk rechtshulp in een latere fase – hetzelfde administratieve rechtscollege spreekt zich 

immers uit over de nietigverklaring – kan worden verzekerd;” 

 

3.4.2.2. Verzoeker stelt in wezen in zijn uiteenzetting dat zijn nakende uitwijzing naar Marokko de 

continuïteit van zijn gezinsleven met zijn zoon M. H. in het gedrang brengt. Verzoeker nuanceert elders 

in zijn verzoekschrift de aard van dit gezinsleven aangezien er geen sprake is van samenwoonst en de 

contacten tussen vader en zoon eerder sporadisch plaatsvinden. De Raad stelt vast dat het eventuele 

verlies van de sporadische contacten met zijn zoon, niet de vereiste graad van ernst vertoont om als 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel te worden gekwalificeerd. Bovendien is het nadeel niet moeilijk te 

herstellen aangezien verzoeker bij machte moet worden geacht om via het aanvragen van een visum bij 

de Belgische vertegenwoordiging in Marokko zijn zoon in Antwerpen te komen bezoeken. De Raad ziet 

niet in hoe het belang van het kind bij de beoordeling zou moeten worden betrokken, zoals hij beweert, 

aangezien de geviseerde verwijderingsmaatregel geen betrekking heeft op zijn zoon. 

 

3.4.2.3. Verder houdt verzoeker een uitgebreid theoretisch betoog waarin hij tracht uiteen te zetten dat 

er in zijn geval sprake is van een evident nadeel zoals hierboven beschreven in punt 4.4.1 aangezien er 

volgens hem sprake is van een verdedigbare grief die gegrond is op artikel 8 van het EVRM. Het betoog 

van verzoeker dat de beslissing in elk geval dient te worden geschorst gelet op artikel 13 van het EVRM, 

kan niet worden bijgetreden. Van een schending van artikel 13 van het EVRM is immers enkel sprake 

wanneer de schending van een ander artikel van het EVRM werd aangetoond, hetgeen in casu, zoals 

hierboven uitvoerig uiteengezet bij de bespreking van het eerste middel, niet het geval is. 

 

Er werd geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangetoond. 

 

Uit wat voorafgaat volgt dat niet voldaan is aan 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.  

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering te verwerpen. 

 

4. De 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 november tweeduizend dertien  

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. R. JACOBS Toegevoegd griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

R. JACOBS F. TAMBORIJN 


