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 nr. 163 232 van 29 februari 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 26 februari 2016 

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 en Administratieve Vereenvoudiging van 24 februari 2016 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 24 februari 2016 houdende inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

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 26 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 februari 

2016 om 11.00 u. 
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Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BUYSSE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam op 1 juni 2015 toe op Belgisch grondgebied op basis van een visum type C. 

 

1.2. Op 6 juli 2015 legde verzoeker een verklaring van wettelijke samenwoning af. De ambtenaar van de 

burgerlijke stand van Brugge weigerde op 23 november 2015 de registratie van deze verklaring van 

wettelijke samenwoning na negatief advies van het Parket van Brugge. 

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 9 september 2015 een beslissing waarbij de duur van het kort 

verblijf werd verlengd tot 26 november 2015.  

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 15 december 2015 een beslissing tot afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 24 februari 2016 een beslissing tot afgifte van een 

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

Verzoeker werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

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

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de genaamde: 

naam: U.(…) 

voornaam: S.(…) R.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Suriname 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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, alinea 1: 

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

Artikel 27: 

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

derde land die een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 3 

 

 

 

 

 

 

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. 

X 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: 

X 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 

Hij is niet in het bezit van een geldig visum op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 28/12/2015). 

Betrokkene heeft op 06/07/2015 een aanvraag tot registratie van een wettelijke samenwoning ingediend 

bij de stad Brugge samen met een Belgische man (S.(…) E.(…), (…)). Op 23/11/2015 weigerde de stad 

Brugge de registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket 

van Brugge. Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. 

Betrokkene kreeg een bevel om het grondgebied binnen de dertig dagen te verlaten. Dit werd hem 

betekend op 28/12/2015. Betrokkene heeft hier geen gevolg aan gegeven. Betrokkene heeft tegen het 

betekend bevel van 28/12/2015 beroep ingediend. De advocaat verwijst naar een verlengd visum naar 

aanleiding van het aangaan van een ziektekostenverzekering (die trouwens vervallen was op 

14/02/2016). Deze verlenging was echter maar tot 06/12/2015 waarbij uitstel werd verleend tot het 

parket van Brugge en de stad Brugge een beslissing nam. Op 23/11/2015 weigerde de stad Brugge de 

registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

De weigering van registratie van een wettelijke samenwoning vormt een contra-indicatie inzake het 

bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont betrokkene 

niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een 

gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat Dhr..S.(…) niet kan gedwongen 

worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen 

volgen naar Suriname. Zowel betrokkene als Dhr. S.(…) wisten dat het gezinsleven in België van af het 

begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. 

Betrokkene heeft volgens de advocaat een procedure lopende bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 

tegen de weigeringsbeslissing van de stad Brugge Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking 

hebben op een wettelijke samenwoning zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen 

waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek persoonlijke verschijning verplicht is. Betrokkene kan hieruit 

dan ook geen moeilijk te herstellen nadeel puren. In het geval de procedure bij de familierechtbank ertoe 

zou leiden betrokkene alsnog mogen wettelijk samenwonen, kan betrokkene bij de voor haar bevoegde 

Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen. 

Terualeiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, 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 toepassen2, 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. 

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

verblijfssituatie, zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 
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Betrokkene heeft op 06/07/2015 een aanvraag tot registratie van een wettelijke samenwoning ingediend 

bij de stad Brugge samen met een Belgische man ((S.(…) E.(…), (…)). Op 23/11/2015 weigerde de stad 

Brugge de registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket 

van Brugge. Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. 

Betrokkene kreeg een bevel om het grondgebied binnen de dertig dagen te verlaten. Dit werd hem 

betekend op 28/12/2015. Betrokkene heeft hier geen gevolg aan gegeven. Betrokkene heeft tegen het 

betekend bevel van 28/12/2015 beroep ingediend. De advocaat verwijst naar een verlengd visum naar 

aanleiding van het aangaan van een ziektekostenverzekering (die trouwens vervallen was op 

14/02/2016). Deze verlenging was echter maar tot 06/12/2015 waarbij uitstel werd verleend tot het 

parket van Brugge en de stad Brugge een beslissing nam. Op 23/11/2015 weigerde de stad Brugge de 

registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

De weigering van registratie van een wettelijke samenwoning vormt een contra-indicatie inzake het 

bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont betrokkene 

niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een 

gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat Dhr. S.(…) niet kan gedwongen 

worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen 

volgen naar Suriname. Zowel betrokkene als Dhr. Scheersens wisten dat het gezinsleven in België van 

af het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. 

Betrokkene heeft volgens de advocaat een procedure lopende bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 

tegen de weigeringsbeslissing van de stad Brugge Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking 

hebben op een wettelijke samenwoning zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen 

waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek persoonlijke verschijning verplicht is. Betrokkene kan hieruit 

dan ook geen moeilijk te herstellen nadeel puren. In het geval de procedure bij de familierechtbank ertoe 

zou leiden betrokkene alsnog mogen wettelijk samenwonen, kan betrokkene bij de voor haar bevoegde 

Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen 

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

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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

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

worden en op basis van volgende feiten: 

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 Suriname. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 28/12/2015). 

Betrokkene heeft op 06/07/2015 een aanvraag tot registratie van een wettelijke samenwoning ingediend 

bij de stad Brugge samen met een Belgische man ((S.(…) E.(…), (…)). Op 23/11/2015 weigerde de stad 

Brugge de registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket 

van Brugge. Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. 

Betrokkene kreeg een bevel om het grondgebied binnen de dertig dagen te verlaten. Dit werd hem 

betekend op 28/12/2015. Betrokkene heeft hier geen gevolg aan gegeven. Betrokkene heeft tegen het 

betekend bevel van 28/12/2015 beroep ingediend. De advocaat verwijst naar een verlengd visum naar 

aanleiding van het aangaan van een ziektekostenverzekering (die trouwens vervallen was op 

14/02/2016). Deze verlenging was echter maar tot 06/12/2015 waarbij uitstel werd verleend tot het 

parket van Brugge en de stad Brugge een beslissing nam. Op 23/11/2015 weigerde de stad Brugge de 

registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

De weigering van registratie van een wettelijke samenwoning vormt een contra-indicatie inzake het 

bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 
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land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont betrokkene 

niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een 

gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat Dhr..S.(…) niet kan gedwongen 

worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen 

volgen naar Suriname. Zowel betrokkene als Dhr. S. (…) wisten dat het gezinsleven in België van af het 

begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. 

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

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

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

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken.” 

 

1.6. Eveneens op 22 februari 2016 trof de gemachtigde van de staatssecretaris op 24 februari 2016 

houdende inreisverbod (bijlage 13sexies). Verzoeker werd hiervan eveneens diezelfde dag in kennis 

gesteld.  

 

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

 

“INREISVERBOD 

Aan de genaamde: 

naam: U.(…)  

voornaam: S.(…) R.(…) 

geboortedatum: (…)  

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Suriname 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, 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. 

De beslissing tot verwijdering van 24.02.2016 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, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

X 2° een vroegere beslissing tot verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 28/12/2015). Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. 

Betrokkene heeft op 06/07/2015 een aanvraag tot registratie van een wettelijke samenwoning ingediend 

bij de stad Brugge samen met een Belgische man ((S.(…) E.(…), (…)).  Op 23/11/2015 weigerde de 

stad Brugge de registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het 

parket van Brugge. Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. 

Betrokkene kreeg een bevel om het grondgebied binnen de dertig dagen te verlaten. Dit werd hem 

betekend op 28/12/2015. Betrokkene heeft hier geen gevolg aan gegeven. Betrokkene heeft tegen het 

betekend bevel van 28/12/2015 beroep ingediend. De advocaat verwijst naar een verlengd visum naar 

aanleiding van het aangaan van een ziektekostenverzekering (die trouwens vervallen was op 

14/02/2016). Deze verlenging was echter maar tot 06/12/2015 waarbij uitstel werd verleend tot het 

parket van Brugge en de stad Brugge een beslissing nam. Op 23/11/2015 weigerde de stad Brugge de 

registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

De weigering van registratie van een wettelijke samenwoning vormt een contra-indicatie inzake het 

bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 
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land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont betrokkene 

niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een 

gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat Dhr..S.(…) niet kan gedwongen 

worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen 

volgen naar Suriname. Zowel betrokkene als Dhr. S. (…) wisten dat het gezinsleven in België van af het 

begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. Betrokkene heeft 

volgens de advocaat een procedure lopende bij de Rechtbank van Eerste Aanleg tegen de 

weigeringsbeslissing van de stad Brugge Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking hebben op 

een wettelijke samenwoning zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen waarin 

krachtens het Gerechtelijk Wetboek persoonlijke verschijning verplicht is. Betrokkene kan hieruit dan 

ook geen moeilijk te herstellen nadeel puren. In het geval de procedure bij de familierechtbank ertoe zou 

leiden betrokkene alsnog mogen wettelijk samenwonen, kan betrokkene bij de voor haar bevoegde 

Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen 

Het is daarom dat een inreisverbod van 2 jaar wordt opgelegd. 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van twee jaar: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

X een vroegere beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten (betekend 

op 28/12/2015). Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. 

Betrokkene heeft op 06/07/2015 een aanvraag tot registratie van een wettelijke samenwoning ingediend 

bij de stad Brugge samen met een Belgische man (S.(…) E.(….) (…)). Op 23/11/2015 weigerde de stad 

Brugge de registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket 

van Brugge. Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. 

Betrokkene kreeg een bevel om het grondgebied binnen de dertig dagen te verlaten. Dit werd hem 

betekend op 28/12/2015. Betrokkene heeft hier geen gevolg aan gegeven. Betrokkene heeft tegen het 

betekend bevel van 28/12/2015 beroep ingediend. De advocaat verwijst naar een verlengd visum naar 

aanleiding van het aangaan van een ziektekostenverzekering (die trouwens vervallen was op 

14/02/2016). Deze verlenging was echter maar tot 06/12/2015 waarbij uitstel werd verleend tot het 

parket van Brugge en de stad Brugge een beslissing nam. Op 23/11/2015 weigerde de stad Brugge de 

registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

De weigering van registratie van een wettelijke samenwoning vormt een contra-indicatie inzake het 

bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer haar het 

land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont betrokkene 

niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een 

gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat Dhr. S.(…) niet kan gedwongen 

worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen 

volgen naar Suriname. Zowel betrokkene als Dhr. Scheersens wisten dat het gezinsleven in België van 

af het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. Betrokkene heeft 

volgens de advocaat een procedure lopende bij de Rechtbank van Eerste Aanleg tegen de 

weigeringsbeslissing van de stad Brugge Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking hebben op 

een wettelijke samenwoning zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen waarin 

krachtens het Gerechtelijk Wetboek persoonlijke verschijning verplicht is. Betrokkene kan hieruit dan 

ook geen moeilijk te herstellen nadeel puren. In het geval de procedure bij de familierechtbank ertoe zou 

leiden betrokkene alsnog mogen wettelijk samenwonen, kan betrokkene bij de voor haar bevoegde 

Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen 

Hoewel er geen gunstig gevolg aan werd gegeven, heeft hij niet getwijfeld om op illegale wijze in België 

te verblijven. Gelet op al deze elementen, is een inreisverbod van twee jaar proportioneel in het belang 

van de immigratiecontrole. Uit onderzoek van het dossier blijkt namelijk dat er geen specifieke 

omstandigheden aanwezig zijn die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan 

wee jaar. Het staat betrokkene bovendien vrij om desgevallend op eender welk moment gedurende de 
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komende twee jaar een opschorting of opheffing van het inreisverbod te vragen in het kader van haar 

recht op gezins- en familiaal leven, overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen terzake. Indien 

betrokkene effectief voldoet aan de voorwaarden om een recht op verblijf in het Rijk te bekomen hoeft 

onderhavig inreisverbod voor hem dan ook geenszins een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te 

vormen.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De eerste 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 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 de verzoekende partij zich met haar vordering richt 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 zijn verblijfplaats openstaat. 

De Raad is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht.  

 

2.3. Het betoog van verzoeker in zijn verzoekschrift over de ongrondwettigheid van de ‘huiszoeking’ 

waarbij verzoeker op 24 februari 2016 van zijn vrijheid werd beroofd dat ter terechtzitting werd 

hernomen en de uiteenzetting over de preventieve maatregelen als alternatief voor de detentie uit zijn 

middel zijn bijgevolg in dit kader niet dienstig. Ter terechtzitting repliceert de raadsvrouw van de 

verwerende partij terecht dat deze argumentatie enkel zinvol is bij het aanvechten van de 

vrijheidsberoving  voor de onderzoeksgerechten De raadsman van verzoeker geeft trouwens te kennen 

dat er ook een vordering werd ingeleid bij de Raadkamer. 

 

De vordering is niet ontvankelijk voor zover ze gericht is tegen de beslissing tot vasthouding waarmee 

de eerste bestreden beslissing gepaard gaat.  

 

2.4. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie op van het gebrek aan het 

rechtens vereiste belang in hoofde van de verzoekende partij in zoverre het beroep gericht is tegen de 

eerste bestreden beslissing omdat de gemachtigde van de staatssecretaris bij het nemen van de 

bestreden beslissingen, die gestoeld zijn op artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, niet 

beschikt over een discretionaire bevoegdheid zodat een eventuele vernietiging van de bestreden 

beslissingen verzoeker geen enkel nut kan opleveren. 

 

De Raad wijst erop dat verzoeker in zijn middelen de schending aanvoeren van een aantal bepalingen 

uit 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: het 

EVRM). Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet waardoor de Raad, ondanks de vaststelling dat 

het bestuur over een gebonden bevoegdheid beschikt, de gegrondheid dient te onderzoeken van de 

middelen die gestoeld zijn op een schending van hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM 

vereist immers een intern beroep waarbij de inhoud van de grief die gebaseerd is op een artikel uit het 

EVRM kan worden onderzocht en waarbij passend rechtsherstel kan worden verleend, ook al 

beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat de manier betreft waarop ze de 
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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). 

 

De verwerende partij stelt in haar exceptie dat de aangevoerde schendingen van het EVRM geenszins 

kunnen worden aangenomen en loopt daarmee vooruit op het onderzoek van deze middelen door de 

Raad. 

 

Er kan niet zonder meer worden gesteld dat de verzoekende partij geen belang zouden hebben bij de 

nietigverklaring van de bestreden beslissingen, waardoor de exceptie van het ontbreken van het 

rechtens vereiste belang dient te worden verworpen. 

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, §4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

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

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

3.2.2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid 

het volgende aan: 

 

“Dat, gelet op de beslissing verzoeker elk moment kan gerepatrieerd worden zijnde nu donderdag a.s. 

om 8.10 uur. 
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Dat dient opgemerkt te worden dat dus via de gewone schorsingsprocedure het verzoekschrift tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging niet binnen een redelijke termijn zal behandeld kunnen worden voor 

3.3.2016 en dus de schorsing voor verzoeker te laat zal komen. 

Dat het verzoek derhalve diligent tijdig ingesteld.” 

 

De Raad merkt op dat er een onderscheid dient te worden gemaakt in de beoordeling van de uiterst 

dringende noodzakelijkheid omwille van de aard van de aangevochten beslissingen. 

 

3.2.2.2. De summiere uiteenzetting van verzoeker heeft uitsluitend betrekking op de 

verwijderingsmaatregel en volstaat niet om aannemelijk te maken dat een gewone schorsingsprocedure 

te laat zou komen voor zover de vordering het inreisverbod (bijlage 13sexies), thans de tweede 

bestreden beslissing, tot voorwerp heeft. Verzoeker brengt immers geen enkel concreet gegeven aan 

waaruit blijkt dat zijn onmiddellijke terugkeer op het Belgisch grondgebied absoluut noodzakelijk zou zijn 

waardoor het inreisverbod met onmiddellijke ingang zou moeten worden geschorst om te vermijden dat 

het aangevoerde moeilijk te herstellen ernstig nadeel, in zoverre dit in onderhavig geval voldoende werd 

uitgewerkt, zich zou voltrekken. De Raad wijst er bovendien op dat de vreemdelingenwet in artikel 74/12 

een specifiek rechtsmiddel bevat waarbij de intrekking of de opschorting van het inreisverbod kan 

worden gevraagd bij de staatssecretaris of zijn gemachtigde. Aangezien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid niet wordt aangetoond met betrekking tot het inreisverbod, en verzoeker ook geen 

middelen lijkt aan te voeren tegen deze tweede bestreden beslissing, kan deze vordering onmogelijk 

aanleiding geven tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

3.2.2.3. Met betrekking tot het bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13septies) daarentegen 

blijkt uit de gegevens van het administratief dossier dat verzoeker op 24 februari 2016 van zijn  vrijheid 

werd beroofd en werd overgebracht naar het repatriëringscentrum 127bis. Omwille van deze 

overbrenging met het oog op de verwijdering van verzoeker is het aannemelijk dat een gewone 

schorsingsprocedure niet zou kunnen worden afgerond alvorens de tenuitvoerlegging heeft 

plaatsgevonden, zoals verzoeker terecht aanvoert. De verwerende partij betwist de uiterst dringende 

noodzakelijkheid niet. 

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is voldaan, tenminste voor 

zover het beroep betrekking heeft op de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13septies). 

 

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

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het hierboven reeds vermelde 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). 

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 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

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 dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 
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door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 

tot een beoordeling van de verdedigbare grief. 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 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: 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 dat 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, Čonka/ 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 een 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. 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, §4, vierde lid, van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid, van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM, van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van artikel 15 van 

de Grondwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 7, 20 en 74/14 van de vreemdelingenwet, en 

van het hoorrecht, de rechten van verdediging, van het zorgvuldigheids-, en het evenredigheidsbeginsel 

als beginselen van behoorlijk bestuur. Tevens voert verzoeker een kennelijke beoordelingsfout aan. 

Verzoeker formuleert zijn grief als volgt: 

 

 

“EERSTE ONDERDEEL 

Dat verweerder in de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van verzoekers, het artikel 7 en 74/-) 4 

van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
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de verwijdering van vreemdelingen en de zorgvuldigheidsverplichting schendt en een manifeste 

beoordelingsfout begaat, wanneer deze een bevel wordt gegeven. 

Teruggaan naar haar land van herkomst is levensgevaarlijk gezien zijn andersgeaardheid en hij geen 

banden meer heeft met zijn land van oorsprong,, maar tevens gezien de sociale banden alhier met zijn 

levensgezel en zijn familie leeft in Nederland en de medisch / psychologische toestand die hiermee in 

verband staat. 

Dat de motiveringsplicht door verweerder werd geschonden. 

Dat door verweerder een manifeste beoordelingsfout wérd gemaakt. 

Dat verzoeker dienaangaande opmerkt dat de motivatie van verweerder gestoeld is op onjuiste feiten en 

derhalve niet afdoende is. 

Dat dergelijk motivering uiteraard niet correct is. 

Vetzoeker heeft niemand niemand waarop hij kan terugvallen in het land van herkomst. Hij is 

seropositief en heeft zelfs mutualiteit in het land van herkomst (dus ook geen terugbetaling). 

Dat de bevoegdheid in deze niet zorgvuldig werd gehanteerd. 

Dat ook op dit punt de bestreden beslissing. niet afdoende gemotiveerd is en de 

zorgvuldigheidsverplichting schendt. 

Dat in elk geval door verweerder een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt wanneer deze geen 

rekening hield met het geheel van de door verzoeker aangehaalde elementen geen rekening hield met 

zijn ziekte, de emotionele band van verzoeker met ons land en zijn gezinsleven en de andere 

argumenten. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. Dat dit hier duidelijk niet op 

afdoende wijze is gebeurd. 

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. 

Dat een bestuurshandeling aldus is gemotiveerd als niet alleen de concrete feiten maar ook de op die 

feiten toepasselijke rechtsregels worden vermeld en tevens wordt uitgelegd hoe de toepassing van die 

rechtsregels op de feiten naar de uiteindelijke beslissing heeft geleid. Dat dit hier niet op afdoende wijze 

is gebeurd.  

Dat aan iedere administratieve rechtshandeling weliswaar draagkrachtige 

motieven ten grondslag moeten liggen, doch dat er eveneens moet nagegaan 

worden of de administratieve rechtshandeling rationeel te verantwoorden is - 

quod non. 

Dat verzoekende partij zich dan ook niet kan verzoenen met de inhoud van de bestreden 

beslissing. 

Dat verweerder derhalve een manifeste beoordelingsfout maakte door de persoonlijke situatie van 

te onderzoeken en de bestreden beslissing, genomen ten aanzien van 

verzoekers derhalve, niet afdoende motiveerde. 

De motivering van de beslissing faalt derhalve volledig. 

TWEEDE ONDERDEEL SCHENDING ARTIKËL 8 EVRM: RECHT OP GEZINSLEVEN. 

Verzoeker wordt zoals hoger gesteld door de bestreden beslissing tot vrijheidsberoving ontrukt uit 

het gezinsleven dat hij heeft in België met zijn levenspartner. 

2.1. 

De regels die dit recht beperken dienen overeenkomstig art. 8.2. EVRM: 

-1. duidelijk te zijn (legaliteit) 

- 2. strekken tot bescherming van legitieme belangen en dus niet gebaseerd zijn op willekeur 

(legitimiteit) 

- 3. noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (noodzakelijkheid). 

Aan de 3e vereiste is in casu geenszins voldaan, integendeel. 
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De vrijheidsberoving ( m.o.o. uitwijzing). 

Uit het recht op eerbiediging van het gezinsleven vloeit overigens niet alleen een plicht voort voor 

de overheid om zich van inmenging in het gezinsleven te onthouden, maar ook een actieve 

verplichting met name die maatregelen nemen die inherent zijn aan een effectieve eerbiediging 

van het gezinsleven (J. VANDE LANOTTE en Y, HAECK (eds.), Handboek EVRM, Deel 2 

Artikeisgewijze commentaar, Volume 1„ p.74Q). 

Terzake dient gewezen op het feit dat Straatsburg - in een gelijkaardige zaak - erkent dat, gelet op 

het recht op eerbiediging van het gezinsleven, de terugwijzing van een persoon uit een land waar 

zijn naaste familie woont, verdragsonverenigbaar kan zijn. 

Verzoeker wordt door de bestreden beslissing ontrukt uit het gezinsleven die hij wenst te hebben 

met zijn vrouw en kinderen die allen legaal in ons land verblijven als Belgen. 

Dat dit in strijd is met de menselijke waardigheid en het respect voor de fundamentele 

mensenrechten.  

Dat een scheiding van België een ernstige schending inhoudt van het artikel 8 van het Verdrag tot 

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

1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955. 

Dat de verzoeker betekende beslissing niet noodzakelijk is in een democratische samenleving of in het 

belang van de openbare orde Zij heeft geen misdrijven begaan en is geen gevaar voor onze 

maatschappij. 

Dat er geen enkele grondige afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij verzoeker wordt 

veroorzaakt door het feit dat verzoeker voor 3 jaar het land dient te verlaten en het door verweerder 

nagestreefde legitieme doel (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. 

Verzoeker is van oordeel dat er in casu wel degelijk schending is van zijn privé-en gezinsleven . 

Verzoeker wit verwijzen naar het arrest van de Raad van State dd. 21 maart 20061 

DERDE ONDERDEEL SCHENDING VAN HET ARTIKEL 3 VAN HET EUROPEES VERDRAG TOT DE 

BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDENt 

ONDERTEKEND TE ROME OP 4 NOVEMBER 1950 EN GOEDGEKEURD BIJ WET VAN 13 MAART 

1950 ; 

Dat verzoeker van oordeel is dat het verzoeker betekende beslissing totaal onredelijk is, de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de motivering -en de zorgvuldigheidsplicht schendt 

Verzoeker kan met dergelijke medische problematiek toch moeilijk het rijk verlaten om in een ander land 

met een inreisverbod van 2 jaar om het rijk te betreden alwaardoor hij geen aanvraag kan indienen tot 

gezinshereniging of tot regularisatie van zijn verblijfssituatie rekening houdende met de objectieve 

slechte situatie van zijn gezondheid hij zijn levenspartner niet kan vervoegen die hem graag ziet en 

vezorgt. Hem bovendien het verbod opleggen het shengenterritorium voor 2 jaar te betreden is 

vernederend. 

De beslissing is intern contraditorisch , onzorgvuldig en disproportioneel. 

Dit maakt een vernederende situatie uit. 

Verzoekende partij zal zich in rechte voorzien jegens het inreisverbod. 

VIERDE ONDERDEEL . SCHENDING VAN HET RECHT OP EEN EERLIJK PROCES fART: fiEVRIVn 

Verzoeker wordt door de bestreden beslissing in haar recht op een eerlijk proces, Een burgerlijke 

procedure is reeds aanhangig en een datum voor behandeling is voorzien op 11.5.2016 voor de 

Familierechtbank te Brugge. 

Vooraf: 

Verzoeker is er zich terdege van bewust dat art. 6 § 1 EVRM niet toepasselijk is voor geschillen 

i v m de toepassing van de wet van 15 december 1980. Het nemen van beslissingen omtrent het 

'binnenkomen, het verblijf, en het uitzetten van vreemdelingen' betreft inderdaad geen vaststelling 
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van burgerlijke rechten en verplichtingen. 

In casu ligt echter een betwisting omtrent het subjectief recht op gezinsleven voor, hetgeen door 

de bestreden beslissing onmogelijk wordt gemaakt. 

In de zaak Ciliz v. Netherlands (2000) werd een schending geconstateerd van het recht op respect 

voor het gezinsleven (art. 8 EVRM). Na zijn echtscheiding verloor Ciliz zijn verblijfsvergunning en 

werd hij naar Turkije uitgezet—Hof Mensenrechten Ciliz v. Netherlands, arrest van 11juli2000, NIB 

2000, 1752, nr. 38) 

Het EVRM vereist volgende toepassingsvereisten teneinde" de vaststelling van burgerlijke rechten 

en verplichtingen" te interpreteren (J. VANDE LANQTTE en Y. HAECK (eds.), o.e, p, 388-394). 

1. Het moet gaan om een betwisting 

In casu betreft het een betwisting van het recht op gezinsleven, waaromtrent een in de bestreden 

beslissing geen geloof wordt aan gehecht. 

2, De hoedanigheid van de betrokken partijen heeft daarbij geen belang (zoals in casu) 

3  Betwisting omtrent een recht (in casu het Recht op Gezinsleven) 

Volgens het Hof van Cassatie vereist een subjectief recht een precieze rechtsverbintenis die een 

objectieve rechtsregel rechtstreeks ten laste legt van een derde, mits deze hiertoe een persoonlijk 

belang heeft (Cass, 10 maart 1994, 1995, 15) 

Als derde kunnen Mevrouw D. V. (…) en de kinderen in casu worden aangewezen, 

Het persoonlijk belang bestaat erin, naast het evidente feit dat zij zou samenwonen, dat zij zich 

ook kunnen verdedigen 

4. De aard van de betwisting  

Indien de betwisting handelt over een recht (zoals in casu het recht op gezinsleven), kan deze 

zowel slaan op het bestaan ervan als op de omvang ervan of de modaliteiten van uitoefening 

(Hof Mensenrechten, Le Compte, Van Leuven & De Meyere vs. Belgium, arrest van 23 juni 1981, 

cit, § 49) 

in casu wordt de uitoefening van het recht op gezinsleven onmogelijk gemaakt door de 

beslissing (het bestaan ervan wordt miskend), dan wel op de modaliteit ervan (verzoeker wordt 

verwijderd van zijn gezin) 

5. Het determinerend karakter van de procedure voor het recht in betwisting 

Uiteraard is in deze de uitkomst van de procedure rechtsreeks bepalend voor het recht van 

verzoeker 

6. Het betwiste nacht moet burgerlijk van aard zijn in de zin van het Verdrag 

Het Recht op gezinsleven wordt uitdrukkelijk in het Verdrag voorzien als fundamenteel 

mensenrecht. 

In casu is aan alle toepassingsvoorwaarden voldaan, zodat de waarborgen van art, 6 § 1 EVRM 

dienen te worden gevrijwaard. 

VIJFDE ONDERDEEL 

Er is een schending van artikel 20 vw daar de verzoeker krachtens het Handvest de 

terugwijzing slechts kan bevolen worden na advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen. 

De werking van deze commissie, die de staatssecretaris dient bij te staan bij beslissingen over 

individuele dossiers, was de laatste jaren verwaterd. Dankzij het KB van 3 april 2013, waarbij de 

samenstelling van de commissie wordt gewijzigd, kan zij echter ten volle haar rol spelen zeker bij 

ingewikkelde of gevoelige dossiers 

Terwijl bij het nemen van een besluit, moet de DVZ een proportionaliteitstoets doen en rekening 

houden met: 

• de duur van het verblijf in België, 

• de leeftijd van de betrokkene, 

• de gevolgen voor de betrokkene en zijn familieleden, en 

• met het bestaan van banden met het land van herkomst of het ontbreken ervan 
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Zodat er een schending is van artikel 20 VW 

Schending van de hoorplicht zoals vervat in artikel 41 van het Handvest. Schending van het 

evenredigheidsbeginsel 

De kern van het afdwingen van procedurele regels in het nationale recht met betrekking tot het EU 

gemeenschapsrecht is vervat in de Rewe Cornet formule. 

"In the absence of Community rules governing the matter, it is for the domestic Legal system 

of each Member State to designate the courts and tribunals having jurisdiction and to lay down 

the detailed procedural rules governing actions for safeguarding rights which individuals derive 

from the direct effect of Community law. However, such rules must not be less favourable than 

those governing similar domestic actions, nor render virtually impossible or excessively difficult 

the exercise of rights conferred by Community law". {ECJ. 33/76 Rewe-Zentralfinanz eG & 

rewe-Zentral AG v. landwirtschafstskammer fur das Saarland, 1976; ECJ 45/76 Cornet BW 

produktschap voor Siergewassen  

Eigen vertaling: Wanneer het Gemeenschapsrecht de materie niet behandelt, dient het eigen 

rechtsysteem van elk van de lidstaten de hoven en rechtbanken aan te duiden en dient zij gedetailleerde 

procedurele regels voor te schrijven die instaan voor de waarborg van de rechten waarop individuele 

personen zich kunnen beroepen op grond van de directe werking van het Gemeenschapsrecht. Echter 

deze regels mogen enerzijds niet minder gunstig zijn dan gelijkaardige rechten in het eigen 

rechtssysteem noch mogen zij de uitoefening van de rechten afgeleid uit het Gemeenschapsrecht 

virtueel onmogelijk of overdreven moeilijk maken. 

Richtlijn 2004/83 biedt effectief processuele grondrechten voor individuen. De richtlijn verwijst naar het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de "grondrechten" eigen aan het EU recht. Dat 

processuele grondrechten hier eveneens onder vallen. Overweging 10 stelt: 

Deze richtlijn eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name zijn erkend in 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. In het bijzonder tracht deze richtlijn de 

menselijke waardigheid, en de bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering op grond van de 

artikelen 1,18 en 19 van het Handvest ten volle te eerbiedigen. 

Dat het begrip grondrechten duidt op de grondrechten zoals het Europees Hof van Justitie deze erkend 

in de rechtspraak of "grondrechten zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de 

lidstaten voorvloeien als beginselen van Gemeenschapsrecht". 

Het EHJ heeft reeds verschillende keren geoordeeld dat de algemene rechtsbeginselen waartoe ook de 

grondrechten behoren integraal deel uitmaken van het gemeenschapsrecht. 

Welke grondrechten juist deel uitmaken van het gemeenschapsrecht bepaalt het EHJ niet. Er bestaat 

geen lijst van grondrechten. Het achterliggende beginsel dat het EHJ gebruikt in zijn rechtspraak over 

grondrechten is de bescherming van de waarheid en de vrijheid van de menselijke persoon . 

Het EHJ haalt deze grondrechten en fundamentele vrijheden uit de constitutionele tradities welke aan de 

Lidstaten gemeen zijn6, alsook uit de internationale verklaringen inzake de bescherming van de rechten 

van de mens waaraan de Lidstaten hun medewerking hebben verleend of waartoe ze later zijn 

toegetreden. 

Zo heeft het EHJ al enkele keren een grondrecht uit het Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en 

Politieke Rechten als integraal deel uitmakend van het gemeenschapsrecht aanvaard. 

De bescherming van de grondrechten als integraal onderdeel van het gemeenschapsrecht geldt niet 

enkel met betrekking van de maatregelen van de EU zelf. De bescherming geldt ook voor maatregelen 

die de Lidstaten mogen of moeten nemen uit hoofde van het gemeenschapsrecht. Zodat in casu de 

Vreemdelingenwet voor zover zij handelt inzake materies die geregeld worden door het Europees 

Gemeenschapsrecht waaronder het vreemdelingenrecht in overeenstemming dient te zijn met deze 

grondrechten. 

Dat in elk geval deze grondrechten rechtstreekse werking hebben en de rechtstreekse werking ervan . 

Dat het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie een samenvatting vormt van deze 

grondrechten. 
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De rechtsleer stelt onder andere: 

"Het Handvest voegt dus strikt genomen geen rechten toe, maar visualiseert enerzijds de 

bekende op neutrale wijze en expliciteert anderzijds de potentie van de het 

gemeenschappelijk constitutioneel erfgoed, en de internationale verplichtingen van de 

lidstaten, onder de vorm van zogenaamde nieuwe rechten. 

De preambule van het Handvest laat over de bedoeling ervan geen twijfel bestaan: 'Onder 

eerbiediging van de bevoegdheden en taken van de Gemeenschap en de Unie en van het 

subsidiariteitsbeginsel, bevestigt dit Handvest de rechten die met name voortvloeien uit de 

gemeenschappelijke constitutionele verdragen, uit het EVRM, uit de door de Gemeenschap en de 

Raad van Europa aangenomen sociale handvesten, alsook uit de jurisprudentie van het Hof van 

Justitie en van het Europees Hof voor de rechten van de Mens. 

Dat de rechten van verdediging in elk geval grondrechten zijn die gegarandeerd worden door het 

gemeenschapsrecht. 

Bij arresten van 5 september 2014 en 26 september 2014 schorste de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) reeds een uitwijzingsbevel wegens schending van het hoorrecht. 

Het hoorrecht is een algemeen beginsel van Unierecht dat lidstaten moeten respecteren als ze 

Unierecht toepassen. Dat beginsel is wettelijk verankerd in artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie. Het hoorrecht geldt ook bij een beslissing tot uitwijzing. 

Verweerster moet het Handvest van de Grondrechten van de EU respecteren. Zij moeten dus ook het in 

artikel 41 van het Handvest vervatte hoorrecht respecteren vooraleer zij een individuele beslissing 

nemen die in het nadeel van een vreemdeling is. 

De overheid moet verzoeker ook op voorhand op de hoogte brengen van zijn voornemen en betrokkene 

toelaten naspeuringen te doen of eigen bewijzen te verzamelen. In ieder geval moet de verzoeker de 

kans krijgen om gehoord waarbij de betrokkene het recht heeft zich (op eigen kosten) te laten bijstaan 

door een advocaat tijdens het gehoor dat voldoende (lang) moet zijn om gehoord te kunnen worden de 

persoonlijke situatie. 

Terwijl verzoeker niet de gelegenheid heeft gekregen de informatie waarop de overheid zich 

beroept te bestuderen, laat staan erover gehoord te worden. 

Het Hof van Justitie stelt dat het recht.om in elke procedure gehoord te worden, volgt uit: 

• haar eigen vaste rechtspraak: de eerbiediging van de rechten van de verdediging is een 

fundamenteel principe van het EU-recht, waarvan het recht om in elke procedure te worden 

gehoord integraal deel uitmaakt (Kamino International Logistics C-129/13, Mukarubega C- 

166/13). 

• artikelen 47 en 48 van het Handvest van de grondrechten van de EU: de EU-lidstaten 

moeten de rechten van verdediging en het recht op een eerlijk proces in het kader van een 

gerechtelijke procedure respecteren. 

• artikel 41 Handvest; de instellingen, organen en instanties van de EU moeten het recht op 

behoorlijk bestuur waarborgen, waaronder het recht te worden gehoord voordat een 

individuele maatregel wordt genomen die nadelig is voor de betrokkene. 

Volgens het Hof heeft het hoorrecht tot doel: 

• de betrokkene in staat te stellen zijn standpunt en opmerkingen kenbaar te maken in het 

kader van een administratieve procedure en voordat een besluit genomen wordt dat zijn 

belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (M. C-277/11, Mukarubega C-166/13), 

eventuele vergissingen te corrigeren of persoonlijke omstandigheden aan te voeren die 

ervoor pleiten dat het besluit genomen wordt, niet genomen wordt of dat in een bepaalde 

zin besloten wordt. 

. de overheid in staat te stellen naar behoren rekening te houden met alle relevante 

elementen (Sopropé C-349/07, Mukarubega C-166/13) en kennis te nemen van de 

opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig te 

onderzoeken en het besluit omstandig te motiveren (Technische Universität C-269/90, 
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Sopropé C-349/07), 

Het Hof stelt dat het hoorrecht gerespecteerd moet worden, ook al voorziet de toepasselijke 

wetgeving er niet uitdrukkelijk in (Sopropé C-349/07, M. C-277/11, G, en R. C-383/13). De 

EU-lidstaten moeten de rechten van verdediging respecteren wanneer zij maatregelen nemen die 

binnen de werkingssfeer van het EU-recht vallen (G. en R. C-383/13). 

Bij afwezigheid van EU-regels kan het nationale recht regelen onder welke voorwaarden de 

rechten van verdediging van moeten worden gewaarborgd, en ook welke gevolgen een schending 

van die rechten heeft (Mukarubega C-166/13).Maar het EU-recht stelt wel enkele 

basisvoorwaarden: 

• de vastgestelde maatregelen moeten dezelfde draagwijdte hebben als die voor 

particulieren in vergelijkbare nationaalrechtelijke situaties; en 

» de uitoefening van de door de rechtsorde van de EU verleende rechten van verdediging 

mogen in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk worden gemaakt. Bij de vaststelling 

van procedurevoorschriften moeten de lidstaten de rechten van verdediging eerbiedigen en 

waarborgen. 

De eerbiediging van de rechten van de verdediging is niet absoluut (Alassini C-317/08, Texdata 

Software C-418/11). Beperkingen op de rechten van de verdediging zijn mogelijk mits: 

• deze werkelijk beantwoorden aan de doeleinden van algemeen belang die met de 

betrokken maatregel worden nagestreefd, en 

• het nagestreefde doel geen onevenredige en onduldbare ingreep impliceert waardoor de 

gewaarborgde rechten in hun kern worden aangetast. 

Dit is in casu niet het geval. 

Verzoeker kon gehoord worden en zijn ernstige medische aandoening uitleggen en melden. 

De motivatie van de beslissing is ook kaduuk daar de feitelijke en de rechtsgronden niet afdoende 

worden vermeld . 

Conclusie 

Het recht om gehoord te worden voordat een terugwijzingsbesluit voor een persoon - met een 

hangend beroep voor de Rvv en de Burgerlijke Rechtbank wordt uitgevaardigd moet de overheid \r\ 

staat stellen alle gegevens te verzamelen om met volledige kennis van zaken tot een beslissing te 

komen en deze beslissing afdoende te motiveren. 

hier wenst de overheid duidelijk een gezinscel te schenden voor meer dan 2 jaar opdat alle 

procedures onmogelijk worden. 

De familierechtbank wenst meestal de partijen in persoon te horen opdat een beslissing over zo 

een delicate zaak over het oprechte gezinsleven kan genomen worden, 

Het hoorrecht bestaat er ook in dat de betrokkene zijn standpunt moet kunnen weergeven over de 

eventuele toepassing van de uitzonderingen. 

Verzoeker heeft zelfs niet de gelegenheid gehad (dus ook niet voldoende) gehoord te worden over 

zijn persoonlijke situatie. 

De motivering is gebrekkig is daar deze motivering een terugwijzing inhoudt daar enkel gewezen 

wordt naar de weigering van de registratie dat volgens de verwerende partij een contra - indicatie 

zou uitmaken , doch men geen rekening houdt me de andere aspecten eigen aan de persoon zijn 

situatie. 

Prima facie blijkt er aldus een schending van de motiveringsplicht waarbij aan verzoeker bepaalde 

rechten werden ontzegd (zie bespreking van het eerste middel) Als een bezwarend besluit moet 

worden aangemerkt dat dit de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig heeft beïnvloed. 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest is in casu derhalve van 

toepassing en geschonden. In dit verband dient er tevens te worden gewezen op het bepaalde in 

artikel 74/13 Vw., waarin uitdrukkelijk is voorzien dat bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan. Deze bepaling 
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lijkt een individueel onderzoek noodzakelijk te maken. 

Verzoeker zal foto's ter zitting voorleggen van zijn banden met zijn levenspartner gezien deze niet 

per fax over te maken zijn. 

Verzoeker verzoekt om a! deze redenen de schorsing van de bestreden beslissing. 

Verzoeker meent dat hij elementen had kunnen aanreiken die tot een andere beslisdaar werkzaam 

is en zich nuttig dus maakt voor de Belgische samenleving, hij spreekt vloeiend Nederlands,zijn 

gezondheid enz. Deze argumenten kan worden betrokken op een mogelijke schending van artikel 

3 EVRM. 

Het niet horen van verzoeker heeft, gelet op alle feitelijke en juridische omstandigheden van het 

geval in casu dan ook daadwerkelijk de verzoeker de mogelijkheid ontnomen om zich zodanig te 

verweren dat deze besluitvorming inzake het afleveren van een terugwijzing een andere afloop 

had kunnen hebber:. Een schending van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten is 

aanwezig. Verzoeker verzoek de bestreden beslissing nietig te verklaren. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken rekening heeft gehouden met deze specifieke omstandigheid, 

dient te blijken uit de bestreden beslissing, hetgeen in casu geenszins het geval is. 

De specifieke omstandigheden van elk geval, hetgeen uitdrukkelijk in de wet wordt vermeld 

werden niet nagezien.  

Verzoeker meent dat Staatssecretaris de proportionaliteit en het evenwicht dient na te streven met 

andere fundamentele rechten. 

Verzoeker is van mening dat de DVZ alle elementen in overweging dient te nemen die haar gekend zijn 

op het moment dat zij moet oordelen. 

Verzoeker meent dat er tot op heden er nog steeds geen volledig onderzoek heeft plaatsgevonden van 

alle nodige elementen . 

Bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden dient de Dienst Vreemdelingenzaken het 

evenredigheidsbeginsel indachtig te zijn 

Daarnaast voorziet de Vreemdelingenwet in artikel 7 alinea 2 en 3 (gewijzigd bij wet van 

19 januari 2012 en in werking op 27/02/2012) een aantal preventieve maatregelen om 

de uitvoering van de verwijderingsmaatregel na te streven. Het uitvoeringsbesluit van 19 

juni 2012 (KB van 19 juni 2012 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit van 08/10/1980 

en van het KB van 20/07/2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene 

inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van 

de gedwongen terugkeer; B.S. 2 juli 2012) verduidelijkt hieromtrent dat de Minister of zijn 

gemachtigde de volgende preventieve maatregelen kunnen opleggen om het risico op 

onderduiken te vermijden; 

— het zich regelmatig aanbieden bij de gemeente of bij tegenpartij zelf of 

- het storten van een financiële waarborg. 

Artikel 27 § 3 Vreemdelingenwet benadrukt dat er enkel zal worden overgegaan tot 

opsluiting indien er geen andere, minder dwingende maatregelen kunnen worden 

genomen die doeltreffend kunnen zijn. 

De Terugkeerrichtliijn (Richtlijn Raad nr. 2008/115/EG van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven Pb L 24 

december 2008, afl. 348, blz, 98) bepaalt in artikel 15; 

Tenzij in een bepaald geval andere afdoende maar minder dwingende maatregelen 

doeltreffend kunnen worden toegepast, kunnen de lidstaten de onderdaan van een derde 

land jegens wie een terugkeerprocedure loopt alleen in bewaring houden om zijn 

terugkeer voor te bereiden en/of om de verwijderingsprocedure uit te voeren met name 

indien: a) er risico op onderduiken bestaat, of b) de betrokken onderdaan van een derde 

land de voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijkt of 

belemmert [..,]." 
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Verzoeker meent dat tegenpartij de proportionaliteit en het evenwicht dient na te streven 

met andere fundamentele rechten. 

Verzoeker is van mening dat de DVZ alle elementen in overweging dient te nemen die 

haar gekend zijn op het moment dat zij moet oordelen. 

Verzoeker meent dat er tot op heden er nog steeds geen volledig onderzoek heeft 

plaatsgevonden van alle nodige elementen om een mogelijke inbreuk op één van de 

artikelen van het EVRM vast te stellen  

Bij het onderzoek naar de specifieke omstandigheden dient de Dienst 

Vreemdelingenzaken het evenredigheidsbeginsel indachtig te zijn. 

VIJFDE ONDERDEEL 

Schending van artikel 15 van de Grondwet. 

Dit artikel bepaalt: De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaats hebben dan in de 

gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft. 

Verzoeker voegt in stuk 3 een verklaring aan van de Levenspartner die stelt dat op 24.2.2016 rond 

9.30 uur in de voormiddag 3 agenten kwamen , brutaal op de deur slaande bij hen thuis die 

verzoeker geboeid meenamen. 

Het betreden van agenten van de woning is ten strengste verboden gezien de woning 

onschendbaar is. 

Cfr Kamer van inbeschuldigingstelling / Brussel - 2015/VE/190 - 22-12-2015 

Verzoeker heeft in het dossier geen verklaring van verwerende partij gevonden op welke basis zij 

de woning hebben betreden. Verzoeker heeft geen huiszoekingsbevel gezien. Het zou immers wel 

echt heel vreemd zijn mocht een onderzoeksrechter een huiszoekingsbevel uitvaardigen voor een 

persoon die geen enkel misdrijf heeft begaan. Tevens zal verwerende partij geen toestemming van 

de bewoners van de woning kunnen voorleggen waarbij zij toestemming kregen tot het betreden 

van de woning. 

Artikel 15 van de Grondwet is hiërarchisch hoger dan de vreemdelingenwet. De Grondwet is er nu 

net om de rechtsonderhorige te beschermen tegen de almacht van de administratie. Artikel 15 

juncto artikel 191 van de Grondwet is derhalve ook van toepassing op een vreemdeling zijnde 

verzoeker. Verzoeker kan zich aldus door artikel 191 Grondwet beroepen op artikel 15 Grondwet 

Verzoeker werd aldus opgepakt naar aanleiding van een huiszoeking die aldus niet wettig was 

gezien er noch toestemming was van de bewoners noch een huiszoekingsbevel van een 

onderzoeksrechter aanwezig was. 

De beslissing tevens ondertekend is door Inspecteur B. M. (…), inspecteur van politie bij de PZ 

Brugge-5444. 

Een illegale huiszoeking waardoor verzoeker werd aangetroffen kan nooit leiden tot een bevel om 

het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot 

vrijheidsberoving te dien einde. 

Gezien artikel 15 van de Grondwet in casu geschonden werd waardoor verzoeker werd 

aangetroffen in illegaal verblijf, kan de betekende beslissing geen rechtsgevolgen teweeg brengen. 

Zoals hierboven al werd gesteld is de motivatie van de beslissing gebrekkig en niet correct ook 

wegens schending van artikel 15 grondwet: bij gebrek aan enige machtiging en een impliciete of 

uitdrukkelijke toestemming vormden de woonstbetreding en het bevel die daarop volgde, een 

fundamentele en ernstige schending van artikel 8 en 3 van het Europees Verdrag van de Rechten 

van de Mens en artikel 15 van de Grondwet' 

Een administratie dis zou handelen als een goede huisvader zou minstens artikel 15 van de 

Grondwet naleven. Het betreft echter de basis waardoor de rechtsonderhorige beschermd wordt  

tegen de almacht van de uitvoerende macht Dus verzoeker sommeert de administratie dat zij als 

goede huisvader hun eigen contract met de rechtsonderhorige naleeft (zijnde artikel 15 grondwet). 

Op welke basis hebben zij de woning van verzoeker binnen gedrongen. 

Als voorlaatste punt verwijst Verzoekende partij nog naar artikel 7 van het handvest van de 
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grondrechten van de Europese Unie. Het stellen dat vererende partij niet de Unie is en deze aldus 

niet van toepassing is op haar is niet correct. 

Verzoekende partij kan zich wel degelijk baseren op artikel 7 van het handvest. Verzoekende 

partij kan zich rechtstreeks beroepen op dit handvest die directe werking heeft. 

Verwerende partij is, als overheidsorgaan die lid is van de Europese Unie, gebonden aan deze 

grondrechten. Artikel 7 is kort en bondig: Eenieder heeft rechtop eerbiediging van zijn privé-leven, 

zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en communicatie. 

Artikel 7 van het handvest voorziet immers geen mogelijkheid tot afwijking hiervan. 

Derhalve staat een schending van artikel 7 van het handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie vast 

Als laatste punt en dit voor de volledigheid kan verwerende partij, hoewel impliciet hierboven 

weergeven zich niet baseren op artikel 71 Vw. 

Het eerste woord van artikel 7 is echter van belang: Onverminderd meer voordelige bepalingen 

vervat in een internationaal verdrag ... Wel Verzoekende partij kan verwijzen naar bepalingen 

vervat in een internationaal verdrag. Verzoekende partij heeft verwezen naar artikel 8 EVRM 

(waarbij verwerende partij NIET, gezien het specifieke geval van verzoeker, niet kan van afwijken) 

en naar artikel 7 van 'net handvest van de grondrechten van de EU verwezen.” 

 

3.3.2.2. Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het 

tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). 

 

3.3.2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

3.3.2.4. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 

124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

3.3.2.5. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

3.3.2.6. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten vermeldt uitdrukkelijk artikel 7, eerste lid 

van de vreemdelingenwet als zijn juridische grondslag. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van 
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meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen 

een bepaalde termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 

5°, 11° of 12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te 

verlaten afgeven. 

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

(…) 

 

3.3.2.7. De beslissing om aan het bevel om het grondgebied te verlaten geen termijn voor vrijwillig 

vertrek te koppelen, vermeldt van haar kant artikel 74/14, §3, 4° van de vreemdelingenwet als juridische 

grondslag. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 1. De beslissing tot verwijdering bepaalt een termijn van dertig dagen om het grondgebied te 

verlaten. 
(…) 

§ 3. Er kan worden afgeweken van de termijn bepaald in § 1 indien : 

(…) 

4° de onderdaan van een derde land niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere 

beslissing tot verwijdering gevolg heeft gegeven, of; 

(…) 

In dit geval bepaalt de beslissing tot verwijdering een termijn van minder dan zeven dagen ofwel 

geen enkele termijn.” 

 

3.3.2.8. Verzoeker voert de schending aan van de hierboven geciteerde artikelen 7 en 74/14 van de 

vreemdelingenwet en hij poneert dat de motieven gestoeld zijn op onjuiste feiten. Nergens weerlegt 

verzoeker echter de vaststelling van de gemachtigde van de staatssecretaris dat hij niet in het bezit was 

van een geldig visum op het ogenblik van zijn arrestatie en evenmin de vaststelling dat hij geen gevolg 

heeft gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 15 december 2015 dat hem op 28 

december 2015 ter kennis werd gebracht. Zijn betoog dat hij niemand heeft om op terug te vallen in zijn 

land van herkomst, dat “(h)ij (…) seropositief (is) en (…) zelfs mutualiteit heeft in zijn land van herkomst” 

(sic), dat geen rekening werd gehouden met zijn ziekte, de emotionele band met ons land en het 

gezinsleven, is niet van aard om de pertinente overwegingen uit de bestreden beslissing aan het 

wankelen te brengen. 

 

3.3.2.9. Artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest, dat verzoeker eveneens in zijn middel 

vermeldt, hebben een gelijklopende inhoud. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.” 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Wanneer een schending van het recht op respect 

voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de Raad dan ook 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 een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en 

gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is 
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van een privé- en/of familie- en gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, 

Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

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. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde nauwe persoonlijke 

banden. 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 (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 

150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93).  

 

3.3.2.10. In de eerste plaats merkt de Raad op dat verzoeker de schending van artikel 8 van het EVRM 

koppelt aan de vrijheidsberoving, terwijl de Raad, zoals hierboven in punt 2.2. in herinnering werd 

gebracht, dienaangaande niet bevoegd is.  

 

3.3.2.11. Daarnaast voert verzoeker aan dat hij “door de bestreden beslissing ontrukt wordt uit het 

gezinsleven die hij wenst te hebben met zijn vrouw en kinderen die allen legaal in ons land verblijven als 

Belgen”, terwijl zowel uit het administratief dossier als uit de bijlagen bij het verzoekschrift 

(Verzoekschrift, bijlage 3) blijkt dat verzoeker een verklaring van wettelijke samenwoning aflegde in 

functie van een Belgische man en er geen aanwijzingen bestaan van een gezinsleven met een vrouw en 

kinderen. Een bewijs van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

wordt bijgevolg hoegenaamd niet geleverd. Ter terechtzitting legt verzoeker foto’s neer, maar deze zijn 

niet van aard om de contra-indicaties die blijken uit het negatief advies van het Parket van Brugge op te 

heffen.  

 

3.3.2.12. Waar verzoeker meent dat er geen afweging zou zijn gebeurd in het licht van artikel 8 van het 

EVRM, kan hij ook niet worden bijgetreden aangezien in de bestreden beslissing het volgende wordt 

gesteld: “Betrokkene heeft op 06/07/2015 een aanvraag tot registratie van een wettelijke samenwoning 

ingediend bij de stad Brugge samen met een Belgische man (S.(…) E.(…), (…)). Op 23/11/2015 

weigerde de stad Brugge de registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies 

van het parket van Brugge. Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op 

verblijf. Betrokkene kreeg een bevel om het grondgebied binnen de dertig dagen te verlaten. Dit werd 

hem betekend op 28/12/2015. Betrokkene heeft hier geen gevolg aan gegeven. Betrokkene heeft tegen 

het betekend bevel van 28/12/2015 beroep ingediend. De advocaat verwijst naar een verlengd visum 

naar aanleiding van het aangaan van een ziektekostenverzekering (die trouwens vervallen was op 

14/02/2016). Deze verlenging was echter maar tot 06/12/2015 waarbij uitstel werd verleend tot het 

parket van Brugge en de stad Brugge een beslissing nam. Op 23/11/2015 weigerde de stad Brugge de 

registratie van de wettelijke samenwoning te voltrekken, na negatief advies van het parket van Brugge. 

De weigering van registratie van een wettelijke samenwoning vormt een contra-indicatie inzake het 

bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont betrokkene 

niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een 

gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat Dhr.S.(…) niet kan gedwongen 

worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen 

volgen naar Suriname. Zowel betrokkene als Dhr. S.(…) wisten dat het gezinsleven in België van af het 

begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België.” Verzoeker slaagt er in 

zijn middel niet in deze pertinente overwegingen aan het wankelen te brengen.  
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3.3.2.13. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van de 

fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen folteringen 

en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de handelingen van 

het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

Er dient te worden opgemerkt dat artikel 3 van het EVRM vereist dat de verzoekende partij doet blijken 

dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat, in het land waarnaar ze 

mag worden teruggeleid, zij een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of 

mensonterende behandeling. Diegene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt zal zijn beweringen 

moet staven met een begin van bewijs, zodat inzonderheid een blote bewering of eenvoudige vrees 

voor onmenselijke behandeling, zoals geuit in onderhavig verzoekschrift, op zich niet volstaan om een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM aan te tonen. Verzoeker beperkt zich tot blote beweringen 

betreffende zijn ‘andersgeaardheid’ en zijn gebrek aan bindingen met zijn land van herkomst, maar deze 

elementen volstaan niet om een schending van artikel 3 van het EVRM aannemelijk te maken. Men 

moet “concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aanbrengen” (RvS 20 mei 2005, nr. 144 

754). Een eventualiteit dat artikel 3 van het EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 

27 maart 2002, nr. 105 233; RvS 28 maart 2002, nr. 105 262; RvS 14 maart 2002, nr. 104 674; RvS 25 

juni 2003, nr. 120 961; RvS 8 oktober 2003, nr. 123 977). 

 

3.3.2.14. Verzoeker verwijst naar de combinatie van zijn gezondheidstoestand en het inreisverbod voor 

2 jaar en meent dat dit vernederend is, maar hij levert geen enkel medisch getuigschrift aan om zijn 

beweringen te staven. De Raad stelt op grond van de informatie uit het administratief dossier vast dat 

verzoeker HIV-positief is, maar reeds in zijn land van herkomst een anti-retrovirale therapie kreeg 

waarbij er klaarblijkelijk geen verdere gezondheidsproblemen rezen. Ter terechtzitting pleit de raadsman 

van verzoeker dat er sprake is van “HIV-positiviteit en syfilis”, maar hij voegt geen medisch attest toe 

waaruit zou blijken dat betrokkene om medische redenen niet zou kunnen worden verwijderd. 

 

3.3.2.15. Verzoeker voert tevens een schending aan van het recht op een eerlijk proces uit artikel 6 van 

het EVRM. Administratieve beslissingen over de toegang tot, het verblijf op en de verwijdering van het 

grondgebied, vallen niet onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het EVRM. Zoals herhaaldelijk 

bevestigd door het EHRM is dit verdragsartikel niet van toepassing (RvS 25 januari 2012, nr. 8020 (c)). 

Deze regels hebben een publiekrechtelijk karakter, terwijl artikel 6 van het  EVRM betrekking heeft op 

geschillen omtrent burgerlijke rechten en strafrechtelijke zaken (EHRM, Maaouia v. France ECHR 2000-

X; RvS 22 mei 2002, nr. 106.741; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM. Deel 2. 

Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen , Intersentia, 2004, vol I, 409), zodat deze bepaling niet dienstig 

kan worden aangevoerd. In zoverre verzoeker deze schending aanvoert omdat de bestreden beslissing 

de burgerlijke procedure tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brugge zou 

belemmeren (zie ter terechtzitting neergelegde stukken dienaangaande), merkt de Raad op dat 

verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij zich in het kader van deze procedure niet zou kunnen laten 

vertegenwoordigen door zijn raadsman. In de bestreden beslissing wordt hierover trouwens uitdrukkelijk 

het volgende gesteld: “Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking hebben op een wettelijke 

samenwoning zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen waarin krachtens het 

Gerechtelijk Wetboek persoonlijke verschijning verplicht is.” 

 

3.3.2.16. Verzoeker stelt dat artikel 20 van de vreemdelingenwet zou zijn geschonden, maar hij toont 

geenszins aan dat zijn situatie zou vallen onder de vreemdelingen met een recht op verblijf van meer 

dan drie maanden of dat in zijn geval een tussenkomst van de Commissie van Advies voor de 

Vreemdelingen wettelijk vereist zou zijn. 

 

3.3.2.17. Het hoorrecht zoals bepaald in artikel 41 van het Handvest luidt als volgt:  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

RvV  X - Pagina 23 

 

 

 

 

 

 

 
“Recht op behoorlijk bestuur  
(…)  
2. Dit recht behelst met name:  
— het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele  
maatregel wordt genomen,  
(…)”  

 
Verzoeker verwijst naar het hoorrecht, de rechten van verdediging en naar artikel 41 van het Handvest 
en de rechtspraak daaromtrent van het Hof van Justitie. De Raad merkt op dat luidens vaste 
rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om 
te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve 
procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere 
afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing 
naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 
oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan 
Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, punt 94, en 6 
september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80).  
Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 
administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake een inreisverbod, een schending van 
het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit 
stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit, in casu het bevel om het grondgebied te 
verlaten, hoeft te leiden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  
Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 
specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 
onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 
andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 
omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de beslissing van de 
gemachtigde van de staatssecretaris om een bevel om het grondgebied te verlaten hadden kunnen 
beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40).  
 

3.3.2.18. In zijn middel beklaagt verzoeker zich erover dat er geen onderzoek zou zijn gebeurd naar de 

specifieke omstandigheden van het geval. Verzoeker verwijst in dit verband naar zijn gezinsleven, dat hij 

zich nuttig maakt voor de Belgische samenleving en naar zijn gezondheidstoestand.  

 

3.3.2.19. Samen met de raadsvrouw van de verwerende partij merkt de Raad op dat verzoeker blijkens 

het administratief verslag van 18 februari 2016 van de politie van Brugge op het ogenblik van zijn 

interpellatie geweigerd heeft een verklaring af te leggen, hoewel hij hiertoe werd uitgenodigd, en 

verwezen heeft naar de procedure met zijn advocaat. Verzoeker kan dan ook bezwaarlijk voorhouden 

dat het recht om gehoord te worden in zijn geval met voeten zou zijn getreden. Daarnaast dringt zich de 

vaststelling op, zoals hierboven trouwens reeds werd aangehaald, dat verzoeker het bestaan van een 

beschermenswaardig gezinsleven op Belgisch grondgebied niet aannemelijk maakt, geen bewijzen 

bijbrengt van zijn beweerde activiteiten in België of van zijn beweerde slechte gezondheidstoestand. Het 

huidige betoog van verzoeker is bijgevolg zeker niet van aard om een ander licht te werpen op de 

bestreden beslissing.  

 

3.3.2.20. Waar verzoeker de schending aanvoert van de onschendbaarheid van de woning zoals 

opgenomen in artikel 15 van de Grondwet, merkt de Raad op dat dit middel gericht is op de politie-

interventie die aan zijn vrijheidsberoving voorafgaat, waarvoor de Raad, zoals hierboven in punt 2.2 

werd gesteld, niet bevoegd is. 

 

3.3.2.21. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 3, 6 of 8 van het EVRM, noch 

van artikel 41 van het Handvest of artikel 15 van de Grondwet. Er werd geen schending aangetoond van 
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de artikelen 7, 20 en 74/14 van de vreemdelingenwet De bestreden beslissing steunt op deugdelijke 

feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het 

besluit. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de gemachtigde van de staatssecretaris bepaalde 

elementen over het hoofd zou hebben gezien. Er is geen sprake van een schending van het  

evenredigheids- of van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de motiveringsplicht. Er werd ook geen 

schending van de rechten van de verdediging  

 

Het enig middel is ongegrond en bijgevolg niet ernstig. 

 

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

 

3.4.1. 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. 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, §2, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 

grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 

uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het EVRM (artikelen 2,3,4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.4.2.1. In zijn verzoekschrift stelt verzoeker het volgende met betrekking tot het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel: 
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“Gelet op de niet afdoende gemotiveerde beslissing. 

Indien de bestreden beslissing niet zou opgeschort worden in afwachting van de mogelijke annulatie zal 

dit dus een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel (definitieve schending van de gezinscel) zou 

teweegbrengen. 

Dat dient opgemerkt te worden dat dus via de gewone annulatieprocedure het verzoekschrift tot 

nietigverklaring van de tenuitvoerlegging niet binnen een redelijke termijn zal behandeld kunnen jegens 

het bevel. 

Indien de bestreden beslissing niet zou opgeschort worden in afwachting van de mogelijke annulatie zal 

dit dus een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel zou teweegbrengen. 

Verzoeker meent bovendien dat een feitelijke onjuistheid onvoldoende is om een schorsing te bekomen. 

Wanneer een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken gebaseerd is op een feitelijke onjuistheid, 

kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onmiddellijk de schorsing bevelen van een 

verwijderingsmaatregel (met vrijheidsberoving) in een dergelijk geval moet de RvV niet meer nagaan of 

voldaan is aan de overige voorwaarden voor schorsing in UDN: de uiterst dringende noodzakelijkheid en 

het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Het bewijs van een ernstig middel blijkt voldoende te zijn. Dit 

volgt uit een arrest van de RvV van 7 januari 2011 (nr. 54.165). 

Vergelijk met de 7 principe-arresten van RvV 

Uit de zeven principe-arresten blijkt dat de voorwaarden om een schorsing in UDN te bekomen voortaan 

veel soepeler geïnterpreteerd zullen worden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dan in het 

verleden: 

Opdat een middel (gebaseerd op een vermeende schending van een recht gewaarborgd door he 

EVRM) ”ernstig” zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, ontvankelijk een gegrond verklaard 

kan worden; 

Een summiere uiteenzetting van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel volstaat wanneer het nadeel 

evident is. 

Verzoeker meen dat het nadeel evident is en niet in concreto dient omschreven te worden bovendien 

gaat het om een ernstig middel. 

In het arrest van 7 januari 2011 (nr. 54.165) lijkt de RvV nog een stap verder te gaan dan in het arrest 

van 17 februari 2011 (nr. 56.201): 

Wanneer bewezen is dat de verwijderingsmaatregel gebaseerd is op een feitelijke onjuistheid (= “ernstig 

middel”), hoeft de uiterst dringende noodzakelijkheid en het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

helemaal niet meer bewezen te worden. 

Gelet op de niet afdoende gemotiveerde beslissing de gedwongen repatriatie van verzoeker mogelijk 

maakt. Dit maakt  een behandeling uit met schending van artikel  en 3 EVRM tav verzoeker 

Art. 13 EVRM (gekoppeld aan oa. Artikel 3 EVRM) garandeert effectieve nationale rechtsbescherming 

met betrekking tot de rechten neergelegd in het EVRM en heeft daarmee – net als artikel 14 EVRM een 

accessoir (afhankelijk) karakter. Samen met artikel 1 EVRM (de algemene verzekeringsplicht) en artikel 

35 EVRM (de verplichting affectieve nationale rechtsmiddelen uit te putten alvorens bij het EHRM te 

klagen) garandeert artikel 13 EVRM het subsidiaire karakter van het Straatsburgse toezicht. 

Anders dan de letterlijke verdragstekst suggereert, is voor de toepasselijkheid van artikel 13 EVRM niet 

vereist dat al een schending van het samen ermee ingeroepen verdragsrecht is gecontstateerd. 

Voldoende is een verdedigbare bewering (‘arguable claim’) dat er sprake is van een schending van 

verdragsrechten. 

De opschorting van de beslissing dient op deze redenen en eventueel later in te roepen redenen te 

worden bevolen.” 

 

3.4.2.2. De theoretische uiteenzetting van verzoeker volstaat niet om een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel aannemelijk te maken. Het is immers noodzakelijk dat verzoeker genoegzaam laat blijken dat de 

bestreden beslissing hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen, op welk vlak dat 

nadeel zich zou situeren en welke concrete gegevens het aldus aangevoerde nadeel kunnen staven 
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(RvS 20 december 2012, nr. 221 888). Verzoeker vermeldt enkel een “definitieve schending van de 

gezinscel”, maar hij geeft geen enkele concrete indicatie dat er een feitelijk gezinsleven zou bestaan dat 

door de bestreden beslissing zou worden bedreigd, zodat er geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

werd aangetoond.  

 

3.4.2.3. In zoverre verzoeker in het kader van zijn moeilijk te herstellen ernstig nadeel naar zijn recht op 

gezinsleven verwijst zoals in zijn middel uiteengezet, dient te worden opgemerkt dat het bestaan van 

een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM niet bewezen werd geacht, 

waardoor er in casu onmogelijk sprake zijn van een evident nadeel zoals verzoeker betoogt.  

 

Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoeker werd niet op 

afdoende wijze aangetoond. 

 

Uit wat voorafgaat volgt dat niet voldaan is aan de drie cumulatieve voorwaarden om over te gaan tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid dient te worden afgewezen. 

 

4. Kosten 

 

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

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 
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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 negenentwintig februari tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

mevr. C. FRANSEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. FRANSEN F. TAMBORIJN 

 


