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 nr. 190 060 van 25 juli 2017 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 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 IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 24 juli 2017 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 19 juli 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 24 juli 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juli 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. PARMENTIER, die verschijnt voor de verzoekende partij, en 

van advocaat A. COENE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

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

VERWIJDERING 
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Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: X. (…) 

voornaam: M. (…) 

geboortedatum: 27.06.1988 

geboorteplaats: Leskovik 

nationaliteit: Albanië 

 

In voorkomend geval, ALIAS: 

 

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 volgend(e) 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: 

 

van 90 dagen op een periode van 180 dagen voorzien in artikel 20 Uitvoeringsovereenkomst van 

Schengen of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldige inreisstempel op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkenes laatste inreisstempel voor het Schengengrondgebied dateert van 21.08.2016. 

 

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

 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven  

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat hem 

aangetekend werd verstuurd op 14.02.2017 (bijlage 13qq van 9.02.2017). 

Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een afgewezen 

verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder 

dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een dwangverwijdering is 

proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend. 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

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 toepassen2 om de volgende redenen: 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldige inreisstempel. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

 

Betrokkene reisde op 21.08.2016 het Schengengrondgebied binnen via Griekenland, samen met zijn 

partner X. E. (…) (°28.03.1990) en kinderen X. I. (…) (°7.01.2009) en X. D. (…) (°7.11.2012). 

Betrokkene heeft vervolgens op 25.11.2016 in België een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag 

werd geweigerd door het CGVS op 30.01.2017 met een beslissing ‘niet in overwegingname van de 

asielaanvraag’. Betrokkene ontving vervolgens op 14.02.2017 per aangetekend schrijven een bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 13qq van 9.02.2017) geldig 30 dagen. 
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Tijdens de arrestatie van de betrokkene op 19.07.2017 door PZ Antwerpen werd gevraagd waar zijn 

partner X. E. (…) en kinderen (die tevens in illegaal in België verblijven), op dit moment waren. 

Betrokkene verklaarde aan de politie dat zijn partner en kinderen momenteel voor een maand op 

vakantie in Albanië zijn. Politie Antwerpen is op 19.07.2017 tevens nazicht gaan doen op het adres waar 

betrokkene verblijft. Uit dit nazicht bleek dat er niemand thuis was. In die zin betekent een verwijdering 

van betrokkene geen schending van artikel 8 EVRM. 

 

Betrokkene werd door de stad Antwerpen geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden van de 

Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een 

derde land (Belgisch Staatsblad 16 juni 2011). 

 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief 

een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

 

Met de 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: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat hem 

aangetekend werd verstuurd op 14.02.2017 (bijlage 13qq van 9.02.2017). 

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. 

 

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

hem/haar aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Albanië. 

 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, C. (…), K., attaché, gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de Politiecommissaris van/de Korpschef van de politie 

Antwerpen en de verantwoordelijke van het gesloten centrum te Vottem, 

de betrokkene, X., M. (…), op te sluiten in de lokalen van het centrum te Vottem Vanaf 19.07.2017.” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. 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 vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

Artikel 39/82, §4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 
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“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.” 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

wettelijk vermoed.  

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

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

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

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

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

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

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

 

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 

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 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 
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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 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden. 

 

2.3.2. Verzoeker beroept zich op de schending van artikelen 3, 8 en 13 EVRM. Tevens beroept hij zich 

onder meer op de schending van de hoorplicht. 

 

2.3.3.1. Inzake de schending van de hoorplicht laat verzoeker gelden: 

 

“Artikel 41, § 2, van het Handvest alsmede het algemeen beginsel van administratief recht audi alteram 

partem verplichten de administratie om eenieder waartegen een maatregel overwogen wordt, die haar of 

hem nadelig zou kunnen beïnvloeden, op voorhand te horen; en het gelijklopend recht van deze 

persoon om gehoord te worden voordat zulke beslissing wordt genomen. 

 

In deze mate zijn de waarborgen vastgesteld in het Handvest in casu van toepassing. 

 

Hieruit vloeit dus dat het onbetwistbaar is dat het bevel om het grondgebied te verlaten, dat aan 

verzoeker werd betekend, hem nadelig beïnvloedt daar het minstens van de kans berooft een tweede 

asielaanvraag in te dienen, die hij aan het voorbereiden was. Ook zijn gezinsleven wordt ernstig 

verstoord door een gedwongen terugleiding. 

 

Overigens had verzoeker, indien hij verhoord was geweest door de Dienst Vreemdelingenzaken, 

elementen kunnen doen gelden die van aard waren om op de tussen te komen beslissing een invloed te 

hebben. 

 

Verzoeker had kunnen verwijzen naar het feit dat hij  een tweede asielaanvraag aan het overwegen 

was, dat hij bewijzen aan het verzamelen was, dat zijn leven in gevaar was.  

 

Verzoeker had kunnen wijzen op het feit dat zijn vrouw en kinderen niet op vakantie waren, zoals door 

de politie is genoteerd geweest, maar wel haar doodzieke moeder zijn gaan verzorgen en in ieder geval 

terugkomen naar België, gezien verzoeker in geen geval kan terugkeren naar Albanië, waar zijn fysieke 

integriteit wordt bedreigd door zijn schoonvader.  

 

Maar hij werd niet gehoord in het licht van het bevel (noch de terugleiding). Een administratief gehoor 

door de politie, in het kader van een vaststelling illegaal verblijf, heeft niet dezelfde waarde als een 

gehoor door de gemachtigde van de minister, die immers beslist over de maatregel die ten opzichte 

verzoeker wordt genomen. 

 

Vermelde elementen hadden, zo verzoeker gehoord was geweest, tot een andere beslissing aanleiding 

hebben kunnen geven, in het bijzonder in het licht van het non-refoulementbeginsel. Minstens zou de 

belangenafweging anders zijn uitgevallen. 

 

Dit is nog des te meer het geval daar het afleveren van een bevel, en zeker een bevel zonder termijn 

voor vrijwillig vertrek, geen automatisme mag zijn, maar behoort tot de discretionaire bevoegdheid van 

verwerende partij. 

 

De meest recente rechtspraak van uw Raad, zowel van de Nederlandstalige als van de Franstalige 

kamers, beschouwt tevens dat een beslissing genomen in schending van artikel 41, § 2 van het 

Handvest en van het beginsel audi alteram partem, o.m., niet correct gemotiveerd is, indien het verhoor 

van de verzoeker het bestuur had kunnen leiden tot het nemen van een andere beslissing.” 

 

Verzoeker verwijst ter ondersteuning van zijn betoog naar arresten van de Raad. 
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2.3.3.2. Inzake de hoorplicht stelde de Raad van State (RvS 3 februari 2016, nr. 233.719):  

 

“Het Hof [van Justitie] heeft eveneens herhaaldelijk opgemerkt dat 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. Hieruit volgt volgens het Hof dat 

niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van de rechten van de verdediging tijdens een 

administratieve procedure een schending van die rechten oplevert. Voorts is niet elk verzuim om met 

name het recht om te worden gehoord te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig leidt tot de 

onrechtmatigheid van het genomen besluit. Teneinde een dergelijke onrechtmatigheid te constateren 

staat het immers aan de nationale rechter om aan de hand van de specifieke feitelijke en juridische 

omstandigheden van het geval na te gaan of, wanneer hij van oordeel is dat sprake is van een 

onregelmatigheid die het recht om te worden gehoord aantast, de administratieve procedure in kwestie 

een andere afloop had kunnen hebben, omdat de betrokkene elementen ter rechtvaardiging van zijn 

standpunt had kunnen aanvoeren. (HvJ 10 september 2013, M.G. en N.R., C-383/13 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak)” 

 

Te dezen stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing inzake de familie van verzoeker stelt:  

 

“Tijdens de arrestatie van de betrokkene op 19.07.2017 door PZ Antwerpen werd gevraagd waar zijn 

partner X. E. (…) en kinderen (die tevens in illegaal in België verblijven), op dit moment waren. 

Betrokkene verklaarde aan de politie dat zijn partner en kinderen momenteel voor een maand op 

vakantie in Albanië zijn. Politie Antwerpen is op 19.07.2017 tevens nazicht gaan doen op het adres waar 

betrokkene verblijft. Uit dit nazicht bleek dat er niemand thuis was. In die zin betekent een verwijdering 

van betrokkene geen schending van artikel 8 EVRM.” 

 

De voormelde motivering vindt steun in het administratief dossier (zie email van inspecteur van politie 

F.C. van 19 juli 2017).   

 

Uit het administratief dossier blijkt aldus dat verzoeker werd gehoord omtrent zijn gezinssituatie.  

 

Verzoeker voert ook aan: 

 

“Verzoeker had kunnen verwijzen naar het feit dat hij een tweede asielaanvraag aan het overwegen 

was, dat hij bewijzen aan het verzamelen was, dat zijn leven in gevaar was.  

 

Verzoeker had kunnen wijzen op het feit dat zijn vrouw en kinderen niet op vakantie waren, zoals door 

de politie is genoteerd geweest, maar wel haar doodzieke moeder zijn gaan verzorgen en in ieder geval 

terugkomen naar België, gezien verzoeker in geen geval kan terugkeren naar Albanië, waar zijn fysieke 

integriteit wordt bedreigd door zijn schoonvader.”  

 

Voormeld verweer van verzoeker kan niet worden aangenomen. Verzoekers eerste asielaanvraag werd 

afgewezen en verzoeker stelde hiertegen geen beroep in. De mogelijkheid tot het indienen van een 

tweede asielaanvraag ressorteert daarenboven niet onder artikel 8 EVRM. 

Inzake de verwijzing naar zijn “doodzieke [schoon]moeder” blijkt dat voor deze bewering geen begin van 

bewijs wordt aangevoerd. Hoe dan ook wordt niet betwist dat de partner en kinderen op het ogenblik 

van het nemen van de bestreden beslissing vrijwillig in Albanië verbleven. 

 

De schending van de hoorplicht wordt niet dienstig aangevoerd. 

 

2.3.4.1. Inzake de schending van artikel 8 EVRM voert verzoeker aan: 

 

“Uit de bestreden beslissing, onderdeel bevel, blijkt nergens dat rekening is gehouden met het 

gezinsleven van verzoeker. Er is dus ook een schending van de motiveringsplicht in het licht van artikel 

74/13 Vreemdelingenwet. Verzoeker verwijst naar het tweede onderdeel van dit middel (over het 

hoorrecht).  

 

Het gaat niet op dat verwerende partij in het onderdeel van de terugleiding een vreemde passage inlast 

over het niet schenden van artikel 8 EVRM, waar in de basisbeslissing, het bevel om het grondgebied te 

verlaten, geen proportionaliteitsafweging in het licht van het privé-en gezinsleven van verzoeker wordt 

gemaakt. 
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Verzoeker heeft in België een gezin, zijn vrouw en kinderen. Het feit dat die niet thuis waren, zoals in de 

beslissing onder deel ‘terugleiding staat’ volstaat niet opdat gedaagde kan stellen dat artikel 8 niet 

geschonden is. Dat is een totale verwringing van het idee van een beschermenswaardig gezinsleven. In 

geen enkele wet staat dat uw gezin of familie thuis moet zijn op het moment dat u gehoord wordt, 

opgepakt wordt en dat u een verwijderingsmaatregel wordt opgelegd.  

Dit privé- en familieleven is dus niet ernstig in acht genomen bij de beslissing, laat staan dat er enige fair 

balance toets is gemaakt. 

 

(…) 

 

Dat het scheiden van een verzoeker van zijn familiale relaties door de uitwijzing van de verzoeker, deel 

uitmaakt van het privé- familie- en gezinsleven van verzoeker is een element waar verwerende partij 

geen rekening mee heeft gehouden. 

 

Verwerende partij had, overeenkomstig paragraaf 2 van artikel 8 EVRM, een afweging moeten maken 

tussen het privé- en familieleven van verzoeker en het noodzakelijk belang om verzoeker te dwingen 

terug te keren naar Albanië.” 

 

2.3.4.2. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de partner en kinderen van de verzoeker 

geen verblijfsrecht in het Rijk hebben, zodat niet kan worden voorgehouden dat er sprake zou zijn van 

een beschermingswaardig gezinsleven in België. Verzoeker toont in het verzoekschrift niet concreet aan 

dat het gezinsleven niet in Albanië kan worden beleefd. Dit blijkt ook uit het feit dat de echtgenote van 

verzoeker – met hun kinderen – in Albanië verbleven op het ogenblik dat verzoeker het voorwerp 

uitmaakt van de thans aangevochten bestreden beslissing.  

 

Dit geldt des te meer aangezien uit het administratief dossier blijkt dat de echtgenote van verzoeker op 

12 januari 2017 afstand heeft gedaan van haar asielaanvraag (zie het schrijven van 30 januari 2017 van 

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen). De afstand van de asielaanvraag 

impliceert dat de echtgenote van verzoeker omwille van haar familieband met verzoeker geen vrees 

voor vervolging heeft. Dit biedt de mogelijkheid om het gezinsleven in Albanië te beleven.  

 

De schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond. 

 

2.3.5.1. Verzoeker beroept zich op de schending van artikel 3 EVRM. 

 

Verzoeker laat omtrent de schending van artikel 3 EVRM (impliciet en expliciet) gelden: 

 

“Sinds hij op de hoogte is van de niet-overwegingname van zijn asielaanvraag, in maart 2017, zet 

verzoeker zich in om bewijzen en getuigenissen te verzamelen om een nieuwe asielaanvraag te kunnen 

indienen die wel in overweging wordt genomen. Doordat zijn vrouw kort terug in Albanië is voor haar 

doodzieke moeder, is duidelijk geworden dat haar familie het nog steeds noodzakelijk vindt om 

verzoeker te doden, omdat hij als katholiek niet hoort te trouwen met hun dochter, een moslima. 

 

(…) 

 

Gedaagde geeft in de motivering van het bevel ook nergens aan dat verzoeker asielzoeker was/is. 

Minstens diende in de motivering een concreet onderzoek van het actueel karakter van de gegronde 

vrees van verzoeker in Albanië te worden opgenomen.  

 

(…) 

 

Verzoeker had kunnen wijzen op het feit dat zijn vrouw en kinderen niet op vakantie waren, zoals door 

de politie is genoteerd geweest, maar wel haar doodzieke moeder zijn gaan verzorgen en in ieder geval 

terugkomen naar België, gezien verzoeker in geen geval kan terugkeren naar Albanië, waar zijn fysieke 

integriteit wordt bedreigd door zijn schoonvader.  

(…) 

 

Ook artikel 74/17 Vreemdelingenwet (mogelijke schending van artikel 3 EVRM) is niet onderzocht, terwijl 

verzoeker een asielaanvraag had ingediend, waarin hij heeft gesteld een gegronde vrees te koesteren 

om vervolgd te worden wegens zijn religie, in zijn thuisland Albanië, en dat er geen bescherming van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

overheden in Albanië bestaat tegen de bedreigingen van zijn leven. Verzoeker verwijst naar wat 

hierboven is gesteld inzake zijn asielaanvraag, de onmogelijkheid beroep in te dienen tegen niet-

inoverwegingname en zijn inspanningen om bewijzen te verzamelen naar een volgende asielaanvraag 

toe. 

 

(…) 

 

Het nadeel bestaat er in dat verzoeker dreigt onthouden te worden van bescherming tegen de 

bloedwraak van zijn schoonvader. Dit is een schending van artikel 3 EVRM.  

 

De onmiddellijke uitvoering van de beslissing zal leiden tot zijn gedwongen terugkeer naar Albanië waar 

hij ook de dood riskeert omwille van zijn huwelijk als katholiek met een moslima.” 

 

2.3.5.2. Inzake de schending van artikel 3 EVRM verwijst verzoeker in essentie naar zijn afgewezen 

asielaanvraag en het feit dat hij blijkbaar elementen aan het verzamelen is om een tweede 

asielaanvraag in te dienen. 

 

Verweerder kan op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing bezwaarlijk rekening 

houden met de mogelijkheid dat verzoeker blijkbaar nadenkt om (niet nader omschreven) stappen te 

ondernemen om eventueel een tweede asielaanvraag in te dienen.  

 

Verzoeker, wiens eerste asielaanvraag niet in overweging werd genomen, toont niet concreet aan dat hij 

bij terugkeer naar Albanië het voorwerp zal uitmaken van een schending van artikel 3 EVRM. Te dezen 

kan nogmaals opgemerkt worden dat verzoekers echtgenote (met de kinderen) in Albanië is en dat zij 

afstand heeft gedaan van haar eerste asielaanvraag. Verzoeker kan in deze omstandigheden 

bezwaarlijk concreet aannemelijk maken dat hij het voorwerp van vervolging zal uitmaken omwille van 

de houding van zijn schoonfamilie. 

 

De aangevoerde schending van artikel 3 EVRM is niet ernstig. 

 

2.3.6. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

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

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

herstellen ernstig nadeel. 

 

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

 

2.4.1. 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 
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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 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden (artikelen 2, 3, 4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.4.2.1. In zijn verzoekschrift geeft verzoeker als moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan dat de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een schending van artikel 3 en 8 van het EVRM tot 

gevolg zal hebben. 

 

2.4.2.2. Verzoeker kan gelet op de bespreking van de grief inzake artikel 3 en 8 EVRM  (cf. punt 2.3)  

niet worden gevolgd. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is niet voldaan. 

  

3. 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. 

 

 

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 vijfentwintig juli tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN W. MULS 


