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 nr. 194 762 van 9 november 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. ANDRIES 

Amerikalei 29  

B – 2000 Antwerpen 

  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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 november 2017 

per faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 29 oktober 2017 tot afgifte van een bevel om het 

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

 

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 6 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 november 

2017 om 11.00 u. 
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Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. ANDRIES die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker werd op 28 oktober 2017 geïnterpelleerd door de Lokale Politie van Antwerpen regio City 

naar aanleiding van een gecoördineerde overlastactie in een drankgelegenheid. 

 

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

(hierna: de staatssecretaris) trof op 29 oktober 2017 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 

Aan de Heer/Mevrouw, die verklaart te heten; 

naam: A.(…) 

voornaam: A.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Marokko 

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 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: 

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

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

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

De betrokkene is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn visum type C geldig van 23/4/2016 

tot 22/5/2016. 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verbiljfsadres 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen gijn verblijf te regulariseren. 

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: 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 
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Betrokkene is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn toestemming. Betrokkene verblijft op het 

Schengengrondgebied sinds 1/5/2016. Betrokkene respecteert de reglementeringen niet. Het is dus 

weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan het 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 verwijdering zich opdringt. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene heeft geen gekend of vast verbiljfsadres 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

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 gekend of vast verblljfsadres 

Betrokkene heeft nooit een poging ondernomen zijn verblijf te regulariseren. 

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 aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Marokko 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, Claeys J, administratief assistent/assistant administratif 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de Politiecommissaris van Antwerpen en de 

verantwoordelijke van het gesloten centrum te Merksplas, 

de betrokkene, A.(…) A.(…) op te sluiten in de lokalen van het centrum te Merksplas” 

 

1.3. Eveneens op 29 oktober 2017 trof de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing houdende 

inreisverbod (bijlage 13sexies). Verzoeker werd hiervan op 29 oktober 2017 in kennis gesteld. 

 

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

 

“INREISVERBOD 

Aan de Heer/Mevrouw, die verklaart te heten; 

Naam : A.(…) 

voornaam : A.(…) 

geboortedatum : (…) 

geboorteplaats : (…) 

nationaliteit: Marokko 

wordt een inreisverbod voor 2 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten 

volle toepassen*2), tenzij hij/zij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te 

begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 29/10/2017 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: 

□ 1 ° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan 
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Betrokkene heeft geen gekend of vast verbiljfsadres 

Redenen waarom hem een inreisverbod wordt opgelegd. 

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

Betrokkene heeft niet getwijfeld om op illegale wijze in België te verblijven. Gelet op al deze elementen 

en op het belang van de immigratiecontrole, is een inreisverbod van 2 jaar proportioneel.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De eerste bestreden beslissing houdt een maatregel in 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). 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.” 

 

2.2. Voor zover de verzoekende partij zich met haar vordering richt tegen de beslissing tot vasthouding, 

staat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet enkel een beroep open bij de 

Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van haar verblijfplaats. 

 

De vordering is niet ontvankelijk in zoverre zij gericht zou zijn tegen de beslissing tot vrijheidsberoving bij 

gebrek aan rechtsmacht.  

 

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 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: 
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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”. 

 

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: 

 

“Verzoeker bevindt 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 vermoed.”” 

 

3.2.2.2. Er dient een onderscheid te worden gemaakt wat de beoordeling van de uiterst dringende 

noodzakelijkheid betreft, naargelang verzoeker de verwijderingsmaatregel (bijlage 13septies), thans de 

eerste bestreden beslissing, dan wel het inreisverbod (bijlage 13sexies), thans de tweede bestreden 

beslissing, viseert. 

 

3.2.2.3. Samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen merkt de Raad op dat door de 

verzoekende partij geenszins aannemelijk wordt gemaakt 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 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 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.  

 

3.2.2.4. Aangezien de uiterst dringende noodzakelijkheid niet wordt aangetoond met betrekking tot het 

inreisverbod, kan onderhavige vordering geen aanleiding geven tot de schorsing van de tenuitvoerlegging 

van het inreisverbod (bijlage 13sexies).  

 

Wanneer geen uiterst dringende noodzakelijkheid werd vastgesteld, dient te vordering tot schorsing 

immers op grond van artikel 39/82, §4, tweede lid van de vreemdelingenwet te worden verworpen.  

 

3.2.2.5. Met betrekking tot de verwijderingsmaatregel (bijlage 13septies) daarentegen blijkt uit de 

gegevens van het administratief dossier dat verzoeker op 29 oktober 2017 van zijn vrijheid werd beroofd 

en werd overgebracht naar het Centrum voor Illegalen te Merksplas. Omwille van de overbrenging met 

het oog op zijn terugleiding, die op 15 november 2017 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.  

 

De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid niet. 

 

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

zover de vordering gericht is tegen het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering (bijlage 13septies). 
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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 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) 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 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. 
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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 EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een tweede middel voert verzoeker onder andere de schending aan van de artikelen 3, 5 en 

13 van het EVRM en van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: 

het Handvest). Verzoeker stelt in zijn tweede middel het volgende: 

 

“1. Het hoorrecht, zoals vervat in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk bestuur 

waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige individuele waarborg wordt genomen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie vormt 

het hoorrecht een algemeen rechtsbeginsel van het Unierecht. Het gevolg' hiervan is dat dit eveneens 

dient gerespecteerd te worden door de lidstaten wanneer zij beslissingen nemen die binnen de 

werkingssfeer van het Unierecht vallen, 

In casu wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd, in toepassing van artikel 

7 van de vreemdelingenwet. Deze. bepaling vormt een gedeeltelijke omzetting van artikel 6 van de richtlijn 

2008/H5/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Het bevel om het 

grondgebied te verlaten werd genomen met miskenning van bepaalde wetsartikelen - zie eerste middel, 

en verder infra- waardoor aan verzoeker bepaalde rechten werden ontzegd, hierdoor moet de bestreden 

beslissing als een bezwarend besluit worden aangemerkt dat de belangen van verzoeker ongunstig kan 

beïnvloeden* 

Noch de voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen m.b.t de besluitvorming inzake het 

afleveren van een terugkéerbesluit, zijnde het bevel om het grondgebied te verlaten, moeten worden 

gewaarborgd, noch de gevolgen van de schending van dit hoorrecht, zijn door nationale regelgeving 

vastgesteld. Er is wel een beperkte omzetting hiérvan terug te vinden in artikel-74/13 van de 

vreemdelingenwet, waarin uitdrukkelijk is voorzien dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

DVZ rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins-en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van 'een derde land. Deze bepaling vormt overigens 

de omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EG en lijkt een-individueel onderzoek noodzakelijk te 

maken. Als gevolg hiervan moet de vreemdeling. in staat worden gesteld om naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt niet 

dat dit onderzoek: conform artikel 74/13 werd uitgevoerd. 

Verzoeker meent dat hij in casu elementen had kunnen aanreiken die tot een andere beslissing hadden 

kunnen leiden omdat hij eert schending vreest van artikel 3 en 5 EVRM bij een gedwongen-terugkeer naar 

zijn land van herkomst. . 

2. Verzoeker is afkomstig uit Arbaa Taourirt, een kleine landelijke gemeente in Al-Hoceima, Marokko. 

Al-Hoceima is een stad in het Riffijnse gedeelte van Marokko, waar sinds oktober 2016 protesten worden 

gehouden tegen de Marokkaanse overheid. De directe aanleiding hiervoor was de dood van een visser 

die verpletterd werd door een-vuilniswagen toen hij een in beslag genomen zwaardvis trachtte te 

recupereren uit die vuilniswagen. Aangezien de Berberse bevolking (Rif) uit deze streek al gedurende 

decennia klachten heeft over discriminatie en achterstelling ten. opzichte van die Arabische bevolking, 

werd uitgebreid geprotesteerd. Gedurende maanden verliepen de .protesten op een vreedzame manier, 

tot de overheid de beslissing nam om dé ordetroepen te sturen. Vanaf dat ogenblik escaleerde het conflict, 

en werd er zelf een activist om het leven gebracht door de politie. Volgens een rapport "Van Amnesty 
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International (stuk.3) zijn er sinds mei 2017 minstens 270 personen -gearresteerd» velen van hen louter 

willekeurig, zonder enige aanwijzing dat-zij bij .enige gewelddaden zonden betrokken zijn geweest, Ook 

journalisten werden gearresteerd. Volgens het rapport werd de overgrote meerderheid, opgesloten en 

werden er al vélen zeer snel veroordeeld tot gevangenisstraffen voor hun betrokkenheid bij de protesten. 

Minstens 66 personen die werden aangehouden hebben getuigd dat zij het slachtoffer zijn geworden van 

foltering door de politie tijdens hun detentie. Uit een rapport van Human Rights Watch (stuk 4) blijkt dat 

minstens 32 personen gefolterd werden óm bekentenissen af te leggen. Op basis van deze bekentenissen 

alleen werden zij veroordeeld, soms tot lange gevangenisstraffen. De folterpraktijken zijn zeker ernstig te 

nemen: het gaat om het toepassen van extreem geweld zoals het naakt strippen van een gedetineerde, 

het uitslaan van zijn tanden, het dwingen om getrouwheid te zweren aan de Koning, en het ondertekenen 

van documenten zonder ze te kunnen lezen. Anderen krijgen een vuile doek in de mond om verstikking 

na te bootsen, worden bedreigd met verkrachting, of worden voor lange periodes in afzondering 

opgesloten. Zelfs alléén maar de eenzame opsluiting voor een periode van meer dan 15 dagen wordt 

aanzien als een vorm van foltering of onmenselijke behandeling. 

Deze gevallen zijn aan het licht gekomen nadat personen voor een langere periode werden aangehouden 

door de politie, en uiteindelijk dan toch toegang kregen tot een advocaat en zijn verschenen voor een 

rechter. Uit de verschillende rapporten bleek dat de verwondingen na het verstrijken van deze periode 

soms al gedeeltelijk genezen waren en moeilijker vast te stellen waren. De personen die toch durfden 

getuigen en een klacht wilden indien tegen de politie, werden zelf het voorwerp van een bijkomende klacht-

tegen hen. Volgens artikel 264 van het Marokkaans Wetboek van Strafrecht is het namelijk verboden om 

valse klachten in te dienen tegen de politie. 

Uit de rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch blijkt dus duidelijk dat er sprake is 

van willekeurige vrijheidsberoving (schending van artikel 5 EVRM) en foltering' en onmenselijke 

behandeling (schending artikel 3 EVRM) bij personen die hebben deelgenomen aan de protesten in de 

Riff tegen de Marokkaanse overheid. 

3. Zoals eerder gesteld dienden de, initieel vreedzame, protesten om de sociale achterstelling en 

discriminatie van de Berbers aan te klagen. Vooral in de streek van Al-Hoceima werd er al jaren 

aangekaart dat er een uiterst povere gezondheidszorg is, met zelfs geen enkel ziekenhuis in de buurt Het 

is dit gegeven dat ook het gezin van verzoeker heeft getroffen. Toen zijn vader enkele jaren geleden ziek 

is geworden, kon hij nergens terecht voor degelijke zorgen, In 2015 is hij overleden nadat hij te laat 

adequate medische zorgen kreeg. Om deze reden heeft de broer van verzoeker ook deelgenomen aan 

de protesten van afgelopen zomer. Hij werd gearresteerd en is momenteel nog steeds opgesloten. Het is 

voor de' familie zeer onduidelijk waarvan hij beschuldigd, wordt, wat zijn gezondheidstoestand is en wat 

de vooruitzichten zijn. Het is op deze korte periode sinds de hechtenis van verzoeker nog niet mogelijk 

gebleken om een bewijs van opsluiting van zijn broer te bekomen. 

Alleszins heeft verzoeker zelf ook deelgenomen aan de protesten die uit solidariteit werden gehouden in, 

Brussel (stuk 5). Verzoeker liep in Brussel rond met een protestbeweging en droeg de Riffijnse vlag. Omdat 

hij mee voorop liep in de betoging werden er foto van hem genomen. Uit de gevoegde foto's (stuk .5) blijkt 

dat verzoeker op twee van de foto's zelf poseert; deze foto's werden genomen door vrienden. Maar er ï$ ook 

een foto bij waarop te zien is hoe hij voorop loopt in een betoging, en de Riffijnse vlag draagt. Deze foto is 

pas later via sociale media tot bij zijn vrienden geraakt Verzoeker vreest nu dat deze ook in handen zijn 

gekomen van de Marokkaanse overheid. Aangezien zijn broer reeds opgesloten is voor zijn betrokkenheid 

bij de protesten, en er' nu bewijzen zijn dat hij - in Brussel- ook heeft deelgenomen aan de protesten vreest 

hij dat hij bij een gedwongen terugkeer eveneens van zijn vrijheid zal beroofd worden. Bij een 'gedwongen 

terugleiding worden de Marokkaanse autoriteiten op de hoogte gebracht van zijn komst, en is hij 

overgeleverd aan hun willekeur. Indien hem de kans zou geboden zijn geweest om vrijwillig terug keren dan 

zouden de autoriteiten ten minste niet op de hoogte zijn geweest, en diende hij minder te vrezen voor een 

mogelijke schending van zijn grondrechten. 
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Indien DVZ dus het hoorrecht zou gerespecteerd hebben, dan zou verzoeker de kans hebben gekregen om 

bovenstaande argumenten aangaande een dreigende schending van artikel 3 en 5 EVRM ter kennis te 

brengen. Deze argumentatie is van dien aard dat zij mogelijks tot een andere beslissing zou hebben kunnen 

leiden. Een beslissing tot weigering van een termijn voor vrijwillig vertrek en terugleiding is een facultatieve 

beslissing, verwerende partij had dus oor kunnen hebben naar de argumenten van verzoeker, maar er werd 

hem niets gevraagde 

De bestreden beslissing schendt zo artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Unie en er 

wordt minstens aannemelijk gemaakt dat er een schending zou zijn van artikel 3 en 5 EVRM bij een 

gedwongen terugkeer” 

 

Aan zijn verzoekschrift voegt verzoeker informatie toe over zijn geboortedorp, een bericht van Amnesty 

International van 11 augustus 2017 en een bericht van Human Rights Watch van 5 september 2017 over 

willekeurige arrestaties ingevolge de protesten in de Rif-regio, een foto van verzoeker bij de protesten in 

Brussel en een overlijdensattest van zijn vader (Verzoekschrift, bijlagen 2-6). 

 

3.2.2.2. Het tweede middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van 

artikel 13 van het EVRM aangezien hij verzuimt uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing 

deze verdragsbepaling zou schenden. 

 

3.2.2.3. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 41 van het Handvest betreft het recht op 

behoorlijk bestuur. Het tweede lid van deze bepaling luidt als volgt:  

 

“Recht op behoorlijk bestuur  

(…)  

2. Dit recht behelst met name:  

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen;  

(…)”  

 

3.2.2.4. In de eerste plaats merkt de Raad op dat uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest 

duidelijk volgt dat deze bepaling niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen 

en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-141/12, Y.S., pt. 67), zodat verzoeker zich niet dienstig 

rechtstreeks op artikel 41 Handvest kan beroepen. Evenwel maakt het hoorrecht integraal deel uit van de 

eerbiediging van de rechten van verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht is. (HvJ november 

2012, C-277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45). Het recht om te 

worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn 

standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en voordat een besluit wordt 

genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., 

pt. 87 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de 

verdediging van de adressaten van besluiten die hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de 

administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij maatregelen of beslissingen nemen die binnen de 

werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35). 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een bezwarend 

besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken “voordat dit besluit 

wordt genomen”, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren rekening te houden met 

alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de effectieve bescherming van 

de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te corrigeren of individuele 

omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt genomen, niet wordt genomen of 

dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, pt. 49).  
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3.2.2.5. Zoals verzoeker terecht stelt valt de bestreden beslissing tot afgifte van een bevel om het 

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

toepassingsgebied van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad 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 (hierna: de Terugkeerrichtlijn). 

Bij het nemen van de bestreden beslissing geeft de gemachtigde van de staatssecretaris dus uitvoering 

aan het Unierecht.  

 

3.2.2.6. Uit het administratief verslag vreemdelingencontrole, dat zich in het administratief dossier bevindt, 

blijkt dat verzoeker ter gelegenheid van zijn interpellatie door de politie van Antwerpen op 29 oktober 2017 

zelf verklaarde dat hij illegaal in het land verbleef. Uit niets blijkt dat verzoeker op dat ogenblik melding 

zou hebben gemaakt van een risico op schending van de artikelen 3 en 5 van het EVRM bij een eventuele 

terugleiding naar zijn land van herkomst. Er kan uit de summiere informatie in het administratief verslag 

niet worden opgemaakt of verzoeker voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissing uitgebreid 

zou zijn gehoord en daadwerkelijk in de gelegenheid werd gesteld om zijn standpunt kenbaar te maken. 

 

3.2.2.7. Luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie kan een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder van het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring 

van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leiden, 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 het opleggen van een verwijderingsmaatregel, een schending van het hoorrecht 

oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de 

onrechtmatigheid leidt van het genomen besluit, in casu een verwijderingsmaatregel (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39). Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de 

Raad 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 verzoeker specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de afgifte van een verwijderingsmaatregel 

hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 40).  

 

3.2.2.8. In zijn middel poneert verzoeker dat er geen onderzoek conform artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet werd uitgevoerd. Hij voert aan dat er een schending dreigt van de artikelen 3 en 5 van 

het EVRM. Verzoeker beschrijft de gebeurtenissen in de Rif-regio van het afgelopen jaar, die begonnen 

als vreedzame protesten van de bevolking aldaar tegen de achterstelling door de Marokkaanse overheid 

en uitmondden in betogingen tegen politiegeweld. Volgens verzoeker werd zijn broer omwille van zijn 

betrokkenheid bij deze protesten in de gevangenis opgesloten in Marokko en zou hijzelf een schending 

van zijn grondrechten riskeren omdat hij in Brussel zou hebben deelgenomen aan protesten van de 

berbers. 

 
3.2.2.9. 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 
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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). 

 

3.2.2.10. Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de 

verzoekende partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling, 

houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het EHRM geoordeeld 

dat, om het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te verwachten gevolgen 

van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming dienen te worden 

onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de omstandigheden die eigen 

zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 78; EHRM 28 

februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./ Verenigd 

Koninkrijk, § 108 in fine). 

Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij betreft, 

oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel karakter heeft indien het voldoende 

concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende partij 

aanvoert dat zij deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van 

slechte behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de verzoekende 

partij aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie 

aan te nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het 

bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien 

dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in 

het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van 

bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 80; EHRM 23 

mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). 

  

3.2.2.11. De Raad merkt op dat de berichten van Amnesty International en Human Rights Watch de 

situatie schetsen van de protesten in de Rif-regio. Deze situatie wordt an sich niet betwist, maar het komt 

aan verzoeker toe aannemelijk te maken dat hij persoonlijk door deze situatie zou worden geraakt. Zijn 

geboorte in de Rif-regio betekent immers geenszins automatisch dat hij een risico loopt op willekeurige 

vrijheidsberoving of een onmenselijke of vernederende behandeling als betrokkene bij de protestacties.  

Daarbij komt dat verzoeker ten tijde van deze protesten in België verbleef, waardoor het nog minder 

aannemelijk wordt dat hij deel zou uitmaken van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een 

praktijk van slechte behandelingen. Verzoeker beweert dat het overlijden van zijn vader te wijten zou zijn 

aan de achterstelling van de bevolking in de Rif-regio en beweert dat dit de aanleiding was voor zijn broer 

om deel te nemen aan de protesten, maar hij ondersteunt zijn beweringen niet met enig begin van bewijs. 

Zijn ongestaafde betoog dat zijn broer effectief in de gevangenis zou verblijven naar aanleiding van een 

willekeurige arrestatie in de nasleep van de protestacties, kan bezwaarlijk overtuigen. Verzoeker maakt 

ook geenszins aannemelijk dat hij onder de negatieve aandacht zou komen van de politiediensten in 

Marokko omdat er een foto zou zijn gemaakt van verzoeker die – volgens zijn beweringen – zou zijn 

genomen bij protesten van berbers in Brussel en via de sociale media zou zijn verspreid. Uit de afdruk die 

verzoeker als bijlage bij zijn verzoekschrift voegt, kan hoegenaamd niet worden afgeleid in welke 

omstandigheden deze foto werd genomen, noch dat deze via de sociale media zou zijn verspreid. De 

Raad stelt vast dat verzoeker nalaat concrete, op zijn persoonlijke situatie betrokken feiten aan te brengen 

(cf. ook RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). Verzoeker maakt bijgevolg niet aannemelijk dat hij een risico loopt 

op een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing of een onrechtmatige vrijheidsberoving. 
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3.2.2.12. De Raad merkt ten overvloede op dat verzoeker ondertussen al anderhalf jaar in België verblijft 

en op grond van de gebeurtenissen in Marokko geen verzoek om internationale bescherming heeft 

ingediend. 

 

3.2.2.13. Verzoeker toont dus niet aan dat hij in het kader van het hoorrecht elementen had kunnen 

aanvoeren die aanleiding zouden kunnen geven tot een andere afloop van de administratieve procedure 

en dus tot het niet-afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten of het koppelen van een termijn 

voor vrijwillig vertrek aan de verwijderingsmaatregel. 

 

3.2.2.14. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 3 en/of 5 van het EVRM noch 

van artikel 41 van het Handvest. 

 

Het tweede middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond en bijgevolg niet ernstig. 

 

Verzoeker heeft geen ernstig middel uiteengezet dat ontleend is aan de schending van een door het 

EVRM gewaarborgd grondrecht. In de huidige stand van het geding worden de overige in het 

verzoekschrift ontwikkelde middelen niet onderzocht, aangezien, zoals hierna zal blijken, niet voldaan is 

aan de cumulatieve vereiste van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

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

 

3.3.1. 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. 
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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). 

 

3.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In het verzoekschrift voert verzoeker het volgende aan betreffende het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel: 

 

“Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel hangt samen met hetgeen in het tweede middel werd 

uiteengezet, namelijk de schending van het hoorrecht en de dreigende schending van artikel 3 en 5 van 

het EVRM. Gelet op de specifieke context waarin verzoeker zich bevindt, is de dreiging van een 

willekeurige vrijheidsberoving, gepaard gaande met foltering en een onmenselijke behandeling, reëel. 

Verzoeker vreest dat hij een gedwongen terugkeer hij zal aangehouden worden door de Marokkaanse 

politie omwille van zijn eigen betrokkenheid bij de protesten in Brussel tegen de Marokkaanse overheid, 

en omwille van de betrokkenheid van zijn broer bij de protesten in Marokko, Aangezien volgens het rapport 

van Amnesty International er zelfs minstens 50 personen beschuldigd worden van misdaden gepleegd te 

hebben tegen de staatsveiligheid en terrorisme, vreest verzoeker dat iedereen die hierbij enigszins 

betrokken is geweest, nauwgezet in het oog gehouden wordt. 

Indien verzoeker bij een gedwongen terugkeer opgepakt wordt door de Marokkaanse politie, van zijn 

vrijheid wordt beroofd zonder enige reden, en eventueel een onmenselijke behandeling moet ondergaan, 

dan is dit een moeilijk te herstellen ernstig nadeel.” 

 

3.3.2.2. Tenzij de verzoekende partij het bestaan van een ‘evident’ nadeel, zoals hierboven bedoeld, 

aannemelijk maakt, dient de vordering tot schorsing een uiteenzetting te bevatten van de feiten die kunnen 

aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de aangevochten akte de verzoekende partij een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. De verzoekende partij mag zich niet beperken tot 

vaagheden en algemeenheden, maar moet integendeel zeer concrete gegevens overleggen waaruit blijkt 

dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig nadeel ondergaat of kan ondergaan, zodat de Raad 

met voldoende precisie kan nagaan of er al dan niet een dergelijk nadeel voorhanden is en het voor de 

verwerende partij mogelijk is om zich met kennis van zaken tegen de door de verzoekende partij 

aangehaalde feiten en argumenten te verdedigen. Dit houdt in dat de verzoekende partij concrete en 

precieze aanduidingen moet verschaffen omtrent de aard en de omvang van het nadeel dat de 

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de aangevochten beslissing veroorzaakt (RvS 23 november 2009, nr. 

198 096; RvS 3 juni 2010, nr.  204 683; RvS 30 maart 2011, nr.  212 332; RvS 2 oktober 2012, nr. 220 

854; RvS 18 september 2013, nr. 224 721; RvS, 26 februari 2014, nr.  226 564 

 

3.3.2.3. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn nadeel koppelt aan de in het middel ingeroepen schendingen 

van de artikelen 3 en 5 van het EVRM.  

 

3.3.2.4. De aangevoerde schendingen werden echter ongegrond bevonden waardoor verzoeker zich 

geenszins kan beroepen op een ‘evident’ nadeel zoals hierboven bedoeld. Verzoeker heeft geenszins 

concreet aannemelijk gemaakt dat hij zou worden aangehouden door de Marokkaanse politie omwille van 

zijn deelname aan de betoging in Brussel of betrokkenheid bij de protestacties in Marokko. Bij gebrek aan 

enig begin van bewijs kan het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet worden aanvaard. 

 

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

wijze aangetoond. 
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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. 

 

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 negen november tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. F. BROUCKE, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

F. BROUCKE F. TAMBORIJN 

 

 

 


