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 nr. 189 075 van 28 juni 2017 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 26 juni 2017 heeft 

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

alsook de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 juni 2017 tot afgifte van een 

inreisverbod (bijlage 13 sexies), van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 juni 2017 tot afgifte van een bevel om het 

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

 

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 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. GOOSSENS die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat C. MUSSEN, 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 huwde op 26 maart 2008 in Portugal met een Portugese onderdane.  
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1.2. Op 13 september 2016 werd de echtscheiding uitgesproken te Leuven. Verzoeker wenst te 
hertrouwen met een Roemeense vrouw wonende te Kessel-Lo. Naar aanleiding van een woonstcontrole 
werd verzoeker gearresteerd op basis van een verstekvonnis gewezen door de Correctionele Rechtbank 
te Leuven op 19 maart 2012. 
 
1.3. Verzoeker tekende op 13 juni 2017 verzet aan tegen dit vonnis van 19 maart 2013. Op 19 juni 2017 
werd het verzet ontvankelijk verklaard en verzoeker vrijgelaten uit de gevangenis.  
 
1.4. Verzoeker werd opnieuw vastgehouden met het oog op zijn verwijdering van het grondgebied. 
 
1.5.  Er is thans geen repatriëring voorzien. 
 

1.6. De bestreden beslissingen luiden als volgt: 
 

“BIJLAGE 13 SEPTIES - D - 6651037 

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

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer die verklaart te heten: 

Naam : A. 

Voornaam : Z. 

Geboortedatum : 02.06.1987 

Geboorteplaats : G. 

Nationaliteit : Pakistan 

 

ALIAS: Z., A., geboren op 02.06.1987, onderdaan van Pakistan 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikelen 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: 

 

schaden; 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften en gebruik-particulieren, feiten 

waarvoor hij op 19.06.2017 door de Correctionele Rechtbank van Leuven tot een niet-definitieve 

gevangenisstraf van 8 maanden is veroordeeld. 

 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

 

 

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België. 

 

nationale veiligheid 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften en gebruik-particulieren, feiten 

waarvoor hij op 19.06.2017 door de Correctionele Rechtbank van Leuven tot een niet-definitieve 

gevangenisstraf van 8 maanden is veroordeeld. 

 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 
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De betrokkene heeft in zijn vragenlijst hoorplicht van 24.05.2017 verklaard dat hij zowel een vaste relatie 

als enkele familieleden in België heeft. Wat zijn familieleden betreft, vertelt de betrokkene dat het om 

een oom en diens dochter gaat. Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient 

verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 lid 1 van het EVRM. Er moet 

in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis 

van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten 

laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met zijn 

oom (en/of diens dochter) en dat deze de Belgische nationaliteit of legaal verblijf in België heeft. 

De betrokkene verklaarde eveneens een vaste relatie te hebben met Monea, Victoria-Mihaela. Zij 

hebben een huwelijksaanvraag ingediend. De intentie om te huwen geeft de betrokkene niet 

automatisch recht op een verblijf. Zowel betrokkene als zijn partner wisten dat het gezinsleven in België 

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

wordt de huwelijksaanvraag van de betrokkene op dit ogenblik door DVZ onderzocht. Er is het 

vermoeden dat het eventueel om een schijnhuwelijk zou gaan. Ook al kan later sprake zijn van een 

gezinsleven, dan nog betekent dit geen schending van artikel 8 EVRM. 

De partners kunnen het gezinsleven verder uitbouwen in het land van herkomst van de betrokkene. 

Terugleiding naar de grens  

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

BIJLAGE 13 SEPTIES - D - 6651037 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen  om de volgende redenen: 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften en gebruik-particulieren, feiten 

waarvoor hij op 19.06.2017 door de Correctionele Rechtbank van Leuven tot een niet-definitieve 

gevangenisstraf van 8 maanden is veroordeeld. 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid en van artikel 74/8 §1, vierde 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: 

 

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres 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. 

 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, L. Soetens, gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, De Directeur van de gevangenis te Leuven Hulp 

en de verantwoordelijke van het gesloten centrum 

de betrokkene, Zeeshan, Arshad, op te sluiten in de lokalen van het centrum vanaf 19.06.2017.” 

 

“INREISVERBOD 

 

Aan de Heer die verklaart te heten: 

Naam : Z. 

Voornaam : A. 

Geboortedatum : 02.06.1987 

Geboorteplaats : A. 

Nationaliteit : Pakistan 

 

ALIAS: Z., A., geboren op 02.06.1987, onderdaan van Pakistan 
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wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

 

De beslissing tot verwijdering van 19.06.2017 gaat gepaard met dit inreisverbod. (2) 

 

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: 

 

Betrokkene heeft geen officieel verblijfsadres in België. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften en gebruik-particulieren, feiten 

waarvoor hij op 19.06.2017 door de Correctionele Rechtbank van Leuven tot een niet-definitieve 

gevangenisstraf van 8 maanden is veroordeeld. 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

 

De betrokkene heeft in zijn vragenlijst hoorplicht van 24.05.2017 verklaard dat hij zowel een vaste relatie 

als enkele familieleden in België heeft. Wat zijn familieleden betreft, vertelt de betrokkene dat het om 

een oom en diens dochter gaat. Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient 

verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 lid 1 van het EVRM. Er moet 

in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis 

van artikel 8 van het EVRM. De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten 

laatste voor deze tot zijn beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met zijn 

oom (en/of diens dochter) en dat deze de Belgische nationaliteit of legaal verblijf in België heeft. 

De betrokkene verklaarde eveneens een vaste relatie te hebben met Monea, Victoria-Mihaela. Zij 

hebben een huwelijksaanvraag ingediend. De intentie om te huwen geeft de betrokkene niet 

automatisch recht op een verblijf. Zowel betrokkene als zijn partner wisten dat het gezinsleven in België 

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

wordt de huwelijksaanvraag van de betrokkene op dit ogenblik door DVZ onderzocht. Er is het 

vermoeden dat het eventueel om een schijnhuwelijk zou gaan. Ook al kan later sprake zijn van een 

gezinsleven, dan nog betekent dit geen schending van artikel 8 EVRM. 

De partners kunnen het gezinsleven verder uitbouwen in het land van herkomst van de betrokkene. 

 

Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften en gebruik-particulieren, feiten 

waarvoor hij op 19.06.2017 door de  Correctionele Rechtbank van Leuven tot een niet-definitieve 

gevangenisstraf van 8 maanden is veroordeeld. 

Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten, kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn 

gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 

 

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven en om de openbare orde te 

schaden. Gelet op al deze elementen, het belang van de immigratiecontrole en het handhaven van de 

openbare orde, is een inreisverbod van 3 jaar proportioneel.” 

 
2. Over de ontvankelijkheid 
 
De bestreden beslissing houdt een maatregel in van vrijheidsberoving  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). Dit 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.” 
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Voor zover de verzoekende partij zich met haar vordering (het achtste middel en negende middel)  richt 
tegen de beslissing tot vasthouding, dient de verwerende partij te worden bijgetreden waar zij in haar 
nota met opmerkingen stelt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid enkel een beroep bij de 
raadkamer van de correctionele rechtbank van haar verblijfplaats openstaat. De Raad is dienaangaande 
onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht.  
 
De vordering is niet ontvankelijk voor zover ze is gericht tegen de beslissing tot vasthouding waarmee 
de bestreden beslissing gepaard gaat.  

 
2.1. Verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid wat betreft de tweede bestreden 
beslissing,  het inreisverbod. Zij stelt dat deze geen verwijderingsmaatregel is en geen voorwerp kan 
uitmaken van een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid.  
 

In de zaak met arrestnr. 188 829 van 23 juni 2017, gewezen in Verenigde Kamers van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen,  heeft de Raad geoordeeld om de behandeling van de zaak op te schorten, 

gelet op de prejudiciële vraag die in dezelfde zaak gesteld wordt aan het Grondwettelijk Hof en dit in 

afwachting van het antwoord van dit Hof. Teneinde de behandeling van de huidige zaak, waarin de 

verzoekende partij zich beroept op urgentie, niet te vertragen, is de Raad van oordeel dat er niet op 

dezelfde wijze dient gehandeld te worden als in de zaak met arrestnr. 188 829 van 23 juni 2017.   

 

De Raad zal evenwel wat betreft het onderzoek naar de drie cumulatieve voorwaarden van de vordering 

tot schorsing, met name de beoordeling van de uiterst dringende noodzakelijkheid betreft, een 

onderscheid maken tussen de verwijderingsmaatregel (bijlage 13septies), thans de eerste bestreden 

beslissing, en het inreisverbod (bijlage 13sexies), de tweede bestreden beslissing. 

 

3. Over de vordering tot schorsing in zoverre gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten met 

terugleiding naar de grens (bijlage 13septies). 
 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 
 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (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 wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

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 
 

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 terugdrijvings-

maatregel, 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”. 

 

De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

3.2.1. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoeker van zijn vrijheid werd beroofd 
en werd overgebracht naar het Centrum voor Illegalen te Merksplas. Omwille van deze overbrenging 
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met het oog op zijn verwijdering, die weliswaar voorlopig nog niet in het vooruitzicht werd gesteld, is het 
aannemelijk dat een gewone schorsingsprocedure niet zou kunnen worden afgerond alvorens de 
gedwongen tenuitvoerlegging van het bevel om het grondgebied te verlaten heeft plaatsgevonden.   
 
3.2.2. De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid niet. 
 
Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

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

De interpretatie van deze voorwaarde  
 

3.3.1. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 
schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 
de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 
tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 
 

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

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

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

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 Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM) 

heeft willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van 

de 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 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 één van haar rechten gewaarborgd door 

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

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

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

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

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

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

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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.  
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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 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden. 

 

De toepassing van deze voorwaarde 

 

Verzoeker voert als volgt aan : “Eerste middel (gericht tegen de beide bestreden beslissingen):  
schending van de motiveringsplicht en schending van de zorgvuldigheidsplicht”.  Tweede middel (gericht 
tegen de beide bestreden beslissingen): schending van de wet, meerbepaald art. 187, §4 Sv., en 
schending van het vermoeden van onschuld, zijnde een Belgisch algemeen rechtsbeginsel en zijnde 
vervat in de artt. 6.2. en 14 van het EVRM”. Derde middel (gericht tegen het bevel): schending van de 
motiveringsplicht en schending van de wet, meerbepaald art. 7, al. 1.3° vreemdelingewet”. Vierde middel 
(gericht tegen de afwezigheid van termijn voor vrijwillig vertrek): schending van de motiveringsplicht, 
schending van de wet, meerbepaald art. 74.14, §3, 1° Vreemdelingenwet en schending van de 
zorgvuldigheid.”. Vijfde middel (gericht tegen de afwezigheid van termijn voor vrijwillig vertrek): schendig 
van de motiveringsplicht en schending van de wet, meerbepaald art. 74/14, §3.3° vreemdelingewet”. 
Zesde middel (gericht tegen de eerste bestreden beslissing): schending van art. 16 van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), artt. 8, lid 1 en 12 E.V.R.M., art. 23 I.V.B.P.R. en art. 10 
van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966) en schending 
van de zorgvuldigheidsplicht”. Zevende middel (gericht tegen de terugleiding naar de grens): schending 
van de wet, meerbepaald art. 7, tweede lid Vreemdelingenwet en schending van de motiveringsplicht”. 
 

3.3.2. De verzoeker betoogt in zijn eerste middel dat de beslissingen steunen op foute gegevens. 
“Aangezien de verwerende partij in de beide bestreden beslissingen motiveert als volgt: “Betrokkene 
heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften en gebruik-particulieren, feiten waarvoor hij op 
19 juni 2017 door de correctionele rechtbank van Leuven tot een niet-definitieve gevangenisstraf van 8 
maanden is veroordeeld.” 
Dat verzoekende partij op 19 maart 2012 bij verstek (zodat hij zich niet kon verweren) werd veroordeeld, 

niet op 19 juni 2017 (eerste onzorgvuldigheid, eerste schending van de motiveringsplicht); Dat 

verzoekende partij enkel veroordeeld werd voor het gebruik van een vals stuk, niet voor valsheid in 

geschrifte – voor valsheid in geschrifte werd hij nooit vervolgd (tweede onzorgvuldigheid, tweede 

schending van de motiveringplicht); Dat verzoekende partij op 19 juni 2017 niet veroordeeld werd, in 

tegendeel, zijn verstek werd ontvankelijk verklaard (derde onzorgvuldigheid, derde schending van de 

motiveringsplicht); Dat de bestreden beslissingen onvoldoende door de hoger vermelde motivering 

gedragen worden, zodat onderhavige motivering niet afdoende is (Cass., 3 februari 2000, 

http://www.juridat.be/cgi_juris/jurn.pl); Dat de formele motiveringsplicht een substantiële vormvereiste 

inhoudt; Dat de schending ervan de beslissing onwettig maakt (schending art. 3 Wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen), zodat Uw Raad deze 

bestuurshandeling behoort te vernietigen; Dat het  middel gegrond is wegens schending van de 

motiveringsplicht (zowel op formeel als op materieel vlak); Dat de verwerende partij ingevolge de 

bovenstaande onzorgvuldigheden tevens manifest haar zorgvuldigheidsplicht schendt, zodat het middel 

ook gegrond is wegens schending van de zorgvuldigheidsplicht”; 

 

 “Tweede middel (gericht tegen de beide bestreden beslissingen): schending van de wet, meerbepaald 

art. 187, §4 Sv., en schending van het vermoeden van onschuld, zijnde een Belgisch algemeen 

rechtsbeginsel en zijnde vervat in de artt. 6.2. en 14 van het EVRM 

Aangezien de verwerende partij in de beide bestreden beslissingen stelt dat verzoekende partij zich 
schuldig zou hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en gebruik-particulieren; Dat verzoekende partij 
nooit vervolgd werd inzake valsheid in geschrifte!  Dat verzoekende partij inzake het gebruik van een 
vals stuk bij verstek veroordeeld werd op 19 maart 2012, doch hij tekende verzet aan, waarna de 
Voorzitter van de correctionele rechtbank het verzet op 19 juni 2017 ontvankelijk verklaarde; Dat art. 
187,§4 Sv. als volgt bepaalt:  “Ten gevolge van het verzet wordt de veroordeling voor niet bestaande 
gehouden.” Dat zodoende verzoekende partij nooit enige veroordeling opliep; Dat de verwerende partij 
de wet, meerbepaald art. 187, §4 Sv. schendt door: - te negeren dat de veroordeling voor onbestaande 
wordt gehouden en in tegendeel blijft volharden dat verzoekende partij zich schuldig gemaakt zou 
hebben aan een misdrijf - aan de zitting van de correctionele rechtbank van 19 juni 2017 het 
rechtsgevolg van een veroordeling te verbinden, terwijl op die zitting net het verzet ontvankelijk werd 
verklaard, hetgeen op grond van art. 187, §4 Sv. impliceert dat er net géén veroordeling is; Dat de 
verwerende partij tevens het vermoeden van onschuld schendt, zijnde een Belgisch algemeen 
rechtsbeginsel en zijnde vervat in de artt. 6.2 en 14 van het EVRM;  Dat immers iedereen wordt 

http://www.juridat.be/cgi_juris/jurn.pl
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vermoed onschuldig te zijn tot het tegendeel bewezen wordt; Dat de correctionele procedure nog 
hangende is, met wellicht uitspraak over de gegrondheid van het verzet op 11 september 2017; 
Dat verzoekende partij zodoende onschuldig is; Dat de verwerende partij dit vermoeden van onschuld 
schendt door in de beide bestreden beslissingen te stellen: “Betrokkene heeft zich schuldig gemaakt aan 
valsheid in geschrifte en gebruik-particulieren”;  Dat het vermoeden van onschuld inzake de valsheid in 
geschrifte geschonden werd, gezien verzoekende partij daar nooit voor vervolgd werd; 
Dat het vermoeden van onschuld inzake het gebruik van een vals stuk geschonden werd, gezien de 
ontvankelijkverklaring van het verzet d.d. 19 juni 2017; Dat zodoende het middel geschonden is wegens 
schending van de wet, meerbepaald art. 187, §4 Sv., en schending van het vermoeden van onschuld, 
zijnde een Belgisch algemeen rechtsbeginsel en zijnde vervat in de artt. 6.2. en 14 van het EVRM; 
 
Hij vervolgt in een derde middel “(gericht tegen het bevel): schending van de motiveringsplicht en 
schending van de wet, meerbepaald art. 7, al. 1.3° vreemdelingewet”  
Aangezien de verwerende partij motiveert als volgt: “Gezien de maatschappelijke impact van deze feiten 
(schuldig aan valsheid in geschrifte en gebruik van een vals stuk), kan worden afgeleid dat betrokkene 
door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schenden.” Dat een motivering waarbij de 
conclusie (kan openbare orde schenden) steunt op een foutieve premisse (schuldig aan misdrijf), 
evident niet afdoende is; Dat het middel gegrond is wegens schending van de zowel de materiële als de 
formele  motiveringsplicht; Dat de verwerende partij art. 7, al. 1.3° Vreemdelingenwet schendt door 
verzoekende partij een bevel op deze grond een bevel af te leveren, terwijl art. 7, al. 1.3° 
Vreemdelingenwet dit enkel voorziet voor mensen die geacht worden de openbare orde te kunnen 
schaden, quod non in casu; Dat het middel gegrond is wegens schending van de wet, meerbepaald art. 
7, al. 1.3° vreemdelingewet”; 
 
3.3.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 
nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 
karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 
met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 
aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 
de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 
de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 
waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 
uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 
en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 
kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 
bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 
van de Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de 
toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 
 

3.3.2. De materiële motiveringsplicht inzake het bevel om het grondgebied te verlaten wordt onderzocht 

in het licht van artikel 7, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet, en in de afwezigheid van een termijn 

om het grondgebied te verlaten op artikel 74/14, § 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 7, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet  bepaalt het volgende : 

“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 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: 

(…) 

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

schaden;” 

 

3.3.3. Het niet verlenen van een termijn van vrijwillig vertrek is gebaseerd op artikel 74/14, § 3, 1° 3° van 
de Vreemdelingenwet dat als volgt luidt: 
§ 3 

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

1° er een risico op onderduiken bestaat, of; 

(…) 

3° de onderdaan van een derde land een gevaar is voor de openbare orde en de nationale veiligheid, of; 

(…) 

 

3.3.4. De verzoeker betoogt dat de beslissingen steunen op foute feitelijke gegevens.  
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3.3.5. Het administratief dossier bevat een afschrift van het verstekvonnis van 19 maart 2012 maar geen 
recent vonnis van 19 juni 2017 waarop de bestreden beslissing steunt en waaruit een veroordeling van 
verzoeker zou moeten blijken. Indien niet uitgesloten is, dat dit een materiele vergissing zou kunnen 
betreffen, zoals verwerende partij het stelt, nu de bestreden beslissing op dezelfde datum werd 
genomen, dan kan dit in casu niet eenduidig blijken. De ontvankelijkheid van het verzet van verzoeker 
tegen het verstekvonnis van 19 maart 2012 dateert immers ook van 19 juni 2017. Gezien het document 
van de hulpgevangenis Leuven van 30 december 2016 inzake de “vrijstellingsmodalitieten” is  het 
redelijk aan te nemen dat verzoeker, een illegale jonge man, niet uit de strafinstelling wordt ontslagen 
(na ontvankelijkheid van zijn verzet tegen het verstekvonnis) zonder melding aan de Dienst 
Vreemdelingenzaken. Dit blijkt ook uit de beslissing om verzoeker meteen opnieuw administratief aan te 
houden met het oog op zijn verwijdering (zie historiek van het dossier in het administratief dossier).   

 
3.3.6. De bestreden beslissing steunt slechts op één enkel motief namelijk dat “betrokkene door zijn 
gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden” omdat hij zich schuldig gemaakt heeft “aan 
valsheid in geschriften en gebruik-particulieren, feiten waarvoor hij op 19.06.2017 door de Correctionele 
Rechtbank van Leuven tot een niet-definitieve gevangenisstraf van 8 maanden is veroordeeld”, terwijl 
verzoeker op dat ogenblik niet langer veroordeeld was. Aangezien de foute gegevens in de bestreden 
beslissing, kan er dus niet worden nagegaan waarop de bevoegde staatssecretaris zich steunde bij zijn 
beoordeling of de verzoeker door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden. 
Evenmin kan worden vastgesteld of een correcte afweging is gebeurd. Waar de gemachtigde stelt dat 
de verzoeker een gevaar is voor de openbare orde, kan een dergelijk zwaarwichtig gegeven slechts 
worden vastgesteld wanneer daaraan een zeer zorgvuldig en individueel onderzoek vooraf gaat. Dit kan 
prima facie niet blijken. 
 

3.3.7. Het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur legt de overheid de verplichting 

op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte 

feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 196.247; RvS 2 februari 

2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing 

impliceert dat deze 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 maart 2013, nr. 222.953; RvS 29 januari 2013, nr. 222.290; RvS 28 juni 

2012, nr. 220.053). 

 

3.3.8. Aldus wordt prima facie een schending van de materiële motiveringsplicht van artikel 7, eerste lid, 

3° van de Vreemdelingenwet aannemelijk gemaakt. 

 
Er wordt op eerste zicht een ernstig middel aangevoerd.   

 

3.3.9. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 
 
3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 
 

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. 
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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 beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.5. Verzoekende partij betoogt in het verzoekschrift dat zij ernstige middelen heeft aangevoerd en dat 
de bestreden beslissingen tot gevolg zullen hebben dat bij terugkeer er een blootstelling is aan 
schendingen van artikel 8 van het EVRM, indien zij dient terug te keren naar Pakistan. 
 

De verzoekende partij kan gelet op de bovenstaande bespreking van de grief gestoeld worden gevolgd. 

  

Er dient in dit verband te worden gesteld dat de Raad de vereiste dat een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel moet worden aangetoond niet op een overdreven restrictieve of formalistische wijze vermag te 

interpreteren aangezien dit tot gevolg zou kunnen hebben dat aan de rechtsonderhorigen een effectief 

rechtsmiddel wordt ontzegd in de gevallen waar zij een verdedigbare grief hebben.  

 

Aan de derde cumulatieve voorwaarde is voldaan.   

 

Er is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden wat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid betreft inzake de eerste bestreden beslissing.  

 

3.6. .De bovenstaande vaststellingen leiden tot de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst 
dringende noodzakelijkheid van de beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met 
vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13 septies).   
 

4. Over de vordering tot schorsing in zoverre gericht tegen het inreisverbod (bijlage 13sexies). 

 

4.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 
 

De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De Raad wijst er op dat de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid  een uitzonderlijk 

en ongewoon karakter heeft. De toepassing van deze procedure verstoort immers het normale verloop 

van de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en herleidt de rechten van 

verdediging van de verwerende partij tot een strikt minimum. Het beroep op een dergelijke procedure 

moet dus de uitzondering blijven.  

 

Om relevant te zijn, moet de uiteenzetting die het uiterst dringend karakter van de vordering tot 

schorsing rechtvaardigt, aantonen dat er een imminent gevaar dreigt dat van die aard is dat de gewone 

schorsingsprocedure niet op een efficiënte wijze zou kunnen voorkomen dat het aangevoerde ernstige 

nadeel zich zou voordoen.  

 

De beoordeling van deze voorwaarde 

 

4.2.  In het tiende middel gericht tegen het inreisverbod  voert verzoeker de schending aan van de 
motiveringsplicht. Hij vervolgt: “Aangezien de verwerende partij motiveert als volgt: “Gezien de 
maatschappelijke impact van deze feiten (schuldig aan valsheid in geschrifte en gebruik van een vals 
stuk), kan worden afgeleid dat betrokkene door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen 
schenden.” Dat een motivering waarbij de conclusie (kan openbare orde schenden) steunt op een 
foutieve premisse (schuldig aan misdrijf), evident niet afdoende is; Dat het middel gegrond is wegens 
schending van de zowel de materiële als de formele  motiveringsplicht”; 
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In een elfde middel eveneens gericht tegen het inreisverbod voert verzoeker de schending aan “van art. 

16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), artt. 8, lid 1 en 12 E.V.R.M., art. 

23 I.V.B.P.R. en art. 10 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele 

Rechten (1966) en schending van de zorgvuldigheidsplicht 

Aangezien het recht op eerbiediging van het gezinsleven een internationaal erkend fundamenteel recht 

is: art. 16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), artt. 8, lid 1 en 12 

E.V.R.M., art. 23 I.V.B.P.R. en art. 10 van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en 

Culturele Rechten (1966); 

Dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak Marckx (E.H.R.M., 13 juni 1979) zowel 

het toepassingsgebied als de inhoud van voormeld artikel 8 nader heeft bepaald; 

Dat dit recht het gezinsleven van zowel het natuurlijke als het wettige gezin beschermt en betrekkingen 

van sociale, morele of culturele aard omvat, alsook materiële belangen; 

Dat dit in casu betekent dat zelfs al is het huwelijk nog niet voltrokken, er dan nog sprake is van een 

natuurlijk gezin, zodat het E.V.R.M. van toepassing is; 

Op eerste verzoek brengt verzoekende partij de stapels aan bewijzen van langdurige en stabiele relatie 

met mevrouw Monea bij. 

Dat de verdragsstaten de positieve verplichting hebben om maatregelen te nemen om een effectief 

genot van dit recht te verzekeren, hetgeen in casu manifest niet gebeurd is door de opsluiting (E.H.R.M., 

25 maart 1985, Rechtskundig Weekblad, 1985-1986, kol. 265-267, met beschouwingen van P. 

LEMMENS; A. ALEN, Algemene inleiding tot het Belgisch Publiek recht, Brussel, Story-Scientia, 1986, 

318-319); 

Dat de stelling dat men een gezinsleven kan uitbouwen in het land van herkomst van de betrokkene, 

bovendien manifest onjuist is, omdat ten eerste mevrouw Monea vast werk heeft in België en dit werk 

niet zomaar behoort op te geven en ten tweede omdat mevrouw Monea helemaal geen verblijfsrecht 

heeft in Pakistan, minstens was de verwerende partij onzorgvuldig door niet in concrete te onderzoeken 

of mevrouw Monea al dan niet verblijfsrecht heeft of kan bekomen in Pakistan; 

Dat de verwerende partij, door verzoeker voor drie jaar een inreisverbod op te leggen in plaats van hem 

toe te laten om bij zijn verloofde te zijn en met haar een gezin te vormen, art. 16 van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), artt. 8, lid 1 en 12 E.V.R.M., art. 23 I.V.B.P.R. en art. 10 

van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (1966) schendt, a 

fortiori nu er geen enkel gevaar schuilt in het verlenen van toegang tot het grondgebied aan 

verzoekende partij. 

Dat de bestreden beslissing dus dient te worden vernietigd wegens schending van de wet (voormelde 

artikelen i.k.v. het recht op gezinsleven) en wegens schending van de zorgvuldigheidsplicht (nalaten 

concrete situatie te onderzoeken); 

Dat zij minstens dient te worden vernietigd wegens schending van de zorgvuldigheidsplicht, nu de 

verwerende partij manifest geen rekening heeft gehouden met het recht op gezinsleven van 

verzoekende partij, terwijl dit een fundamenteel recht betreft en terwijl het inreisverbod geen enkele 

meerwaarde biedt voor het administratief dossier”. 

 

4.2.1. Een inreisverbod wordt in artikel 1 van de Vreemdelingenwet als volgt gedefinieerd: “de beslissing 
die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering en waarbij de toegang tot en het verblijf op het 
grondgebied van het Rijk of het grondgebied van alle lidstaten, met inbegrip van het grondgebied van 
het Rijk, voor een bepaalde termijn verboden wordt”. 
 

Artikel 74/11, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, luidt als volgt:  

“§ 1. […]  

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in volgende 

gevallen : […]”  

(…) 

3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend.” 

 

Er is geen inreisverbod mogelijk zonder beslissing tot verwijdering (RvS 18 december 2013, nr. 225.871 

en RvS 26 juni 2014, nr. 227.898).  

 

4.2.2. In het bestreden inreisverbod wordt dienaangaande gesteld: “De beslissing tot verwijdering van 
19.06.2017 gaat gepaard met dit inreisverbod.”  
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4.2.3. De Raad stelt vast dat de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot 
afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten van 19 juni 2017  bij uiterst dringende 
noodzakelijkheid dient te worden ingewilligd.  
 

Gelet op deze ingewilligde schorsing van de tenuitvoerlegging van het bevel om het grondgebied te 

verlaten van 19 juni 2017, kan verzoeker voorlopig niet van het Belgische grondgebied worden 

verwijderd.  

 

Bijgevolg kan het inreisverbod voorlopig evenmin gelden, zowel wat betreft het binnenkomstverbod, als 

wat betreft het verblijfsverbod.  

 

Een tenuitvoerlegging van het inreisverbod zou immers strijdig zijn met het gegeven dat het bevel om 

het grondgebied te verlaten van 19 juni 2017, waarmee het bestreden inreisverbod gepaard gaat, wordt 

geschorst. Zolang geen uitspraak is gedaan over de nietigverklaring van het vermelde bevel, kan 

verzoeker dan ook niet van het Belgische grondgebied worden verwijderd.  

 

In deze omstandigheden is dan ook niet aangetoond dat de uiterst dringende behandeling van de 

vordering tegen dit inreisverbod zich opdringt. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid inzoverre gericht tegen het bestreden inreisverbod dient dan ook te worden verworpen 

nu niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

5. Kosten 

 

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

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

onderzocht. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1  

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen wat de beslissing 

houdende het inreisverbod (bijlage 13sexies) en de beslissing tot vasthouding betreft.  

 

Artikel 2  

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van het bevel van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 

juni 2017 om het grondgebied te verlaten met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), wordt bevolen.  

 

Artikel 3  

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juni tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. HEIRBRANT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

C. HEIRBRANT K. DECLERCK 

 


