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 nr. 198 054 van 16 januari 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. NEERINCKX 

Akkerstraat 1 

9140 TEMSE 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 15 januari 2018 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 9 januari 2018 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 15 januari 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 januari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

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

van advocaat T. SCHREURS, 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 en zijn gezin dienen op 8 oktober 2013 een aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9bis 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). Die 
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aanvraag werd op 30 januari 2014 onontvankelijk verklaard en diezelfde dag werden verzoeker en zijn 

gezin bevolen om het grondgebied te verlaten, beslissingen waartegen zij een annulatieberoep 

indienden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Beide annulatieberoepen werden verworpen 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, respectievelijk op 21 augustus 2014 en 12 maart 2015. 

 

1.2. Verzoeker en zijn gezin dienden op 1 oktober 2015 een aanvraag om machtiging tot verblijf in op 

grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Op 28 oktober 2015 stelt de ambtenaar-geneesheer 

een advies op. De aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet, werd op 30 oktober 2015 onontvankelijk verklaard. Diezelfde dag werden verzoeker 

en zijn gezin bevolen om het grondgebied te verlaten. Tegen die beslissingen dienden zij een beroep tot 

nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die op 11 juli 2016, bij arrest nr.      171 

584 het beroep tot nietigverklaring inzake de 9ter-beslissing en bij arrest nr. 171 585 het beroep inzake 

het bevel om het grondgebied te verlaten, heeft verworpen. 

 

1.3. Op 20 februari 2017 werd het bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering gegeven (bijlage 13septies). Op 22 februari 2017 dienden verzoeker en zijn gezin een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in, gericht tegen de bijlage 13septies van 

20 februari 2017. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beval op 1 maart 2017, bij arrest nr.       

183 262, de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de bijlage 13septies. 

 

1.4. Op 25 april 2017 dienden zij een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9ter van 

de vreemdelingenwet. De ambtenaar-geneesheer stelde op 29 juni 2017 een advies op. De aanvraag 

om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet, ingediend op 25 april 

2017, werd op 4 juli 2017 onontvankelijk verklaard bij toepassing van artikel 9ter §3, 5° van de 

vreemdelingenwet. Verzoeker en zijn gezin werden op 4 juli 2017 bevolen om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). Tegen die beslissingen dienden zij ook een annulatieberoep in, gekend onder 

rolnummer 211 059. 

 

1.5. Verzoeker wordt op 9 januari 2018 bevolen om het grondgebied te verlaten met vasthouding met 

oog op verwijdering (bijlage 13septies). Dit is de bestreden beslissing. 

 

“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(1): 

naam: [S.] 

voornaam: [D.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: Aliaj Shkoder 

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 artikel / 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: 

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; 

 

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

uiken 

 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 
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Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten hem ter 

kennis gegeven op 24/04/2012, 29/06/2012, 03/06/2013, 10/02/2014 en 12/11/2015). 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. 

Betrokkenes beide asielaanvragen werden door het CGVS en de RVV geweigerd en deze beslissingen 

werden aan betrokkene ter kennis gegeven. Uit de vaststelling dat uit diepgaand onderzoek van het 

CGVS en de RVV is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in de artikelen 48/3 en 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel 

risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat 

geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de 

veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij zijn verwijdering een reëel risico 

loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. 

Betrokkene heeft op 01/10/2015 een eerste aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 

15.12.1980 ingediend op basis van de gedragsproblemen en de verbale achterstand van zijn toen 

driejarig zoontje [S.D.] (geboren op […] te Sint-Niklaas van Albanese nationaliteit). Deze aanvraag werd 

op 30/10/2015 geweigerd door DVZ en deze beslissing werd aan betrokkene ter kennis gegeven. Het 

ingediende beroep tegen deze beslissing werd door de RVV verworpen op 11/07/2016. Later werd [D.]’s 

problematiek tot de specifieke diagnose van autismespectrumstoornis gepreciseerd. Hierop volgde een 

tweede aanvraag 9ter, ook deze werd door DVZ geweigerd (op 04/07/2017). 

Een derde aanvraag werd ingediend op 25/04/2017. DVZ verwierp ook deze aanvraag. 

Uit diepgaand onderzoek van de medische afdeling van de DVZ naar de toestand van het zoontje 

alsook de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van adequate behandelingen in zijn land van 

oorsprong, is gebleken dat hij niet voldoet aan de criteria vervat in het artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Hieruit kan redelijkerwijze worden afgeleid het zoontje van betrokkene geen reëel 

risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het is bovendien niet het zoontje dat 

met deze beslissing gerepatrieerd wordt, maar betrokkene. 

Betrokkene diende eveneens een aanvraag tot verblijf op basis van humanitaire redenen (artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet 

van 15.12.1980) in. Deze aanvraag werd door DVZ geweigerd en het beroep van betrokkene werd op 

21/08/2014 door de RVV verworpen. 

Betrokkene heeft een vrouw [S.A.] […] en twee kinderen: [S.D.] […] en [S.O.] […]. De vrouw en de 

kinderen beschikken net als betrokkene niet over een recht op verblijf en dienen het land te verlaten. 

Het gezin kan terug samenkomen in Albanië. 

Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van zijn 2 kinderen en echtgenote kan niet worden 

weerhouden in het kader van de bepalingen van artikel 8§1van het EVRM aangezien betrokkene 

inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van 

het EVRM en er bovendien een risico op onderduiken bestaat.  

Ten laste van betrokkene werd in 2014 PV DE.12.L4.001893/2014 en in 2016 PV 

DE.12.L4.005292/2016 opgesteld door de Politie telkens wegens winkeldiefstal. Betrokkene wordt ook 

verdacht van het plegen van een woninginbraak (PV. GE.17.LA.002123/2018 door PZ Gent). 

ER is een risico tot nieuwe inbreuken op de openbare orde. 

Betrokkene en zijn gezin ontsnapten bovendien op 27/02/2017 uit de Fitt-woning van Tubize waar zij 

verbleven in afwachting van een repatriëring naar Albanië. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 

8 van het EVRM. blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. Een 

mogelijke nieuwe schending van de openbare orde door betrokkene en het risico op onderduiken van 

betrokkene en zijn gezin primeert dan ook op dat van betrokkene en zijn familiale belangen. 

Betrokkene haalt tevens aan dat hij banden heeft gecreëerd met België. Dit valt echter niet onder de in 

artikel 8 van EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling niet 

beschermd. 

Betrokkene werd door de stad Sint-Niklaas 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). In het kader van art 74/9 §3 en het KB van 17.09.2014, werd betrokkene 

tijdens een onderhoud met een ambtenaar van de DVZ op 16/02/2015 nogmaals uitgebreid 

geïnformeerd over de draagwijdte van de verschillende beslissingen, het inreisverbod, de 

terugkeerplicht en de mogelijkheden van hulp bij terugkeer en re-integratie. Hij ondernam echter 

sedertdien geen enkele stap om een terugkeer naar Albanië te organiseren. 
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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. 

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 toepassen om de volgende redenen: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten hem ter 

kennis gegeven op 24/04/2012, 29/06/2012, 03/06/2013, 10/02/2014 en 12/11/2015). 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. 

Betrokkenes beide asielaanvragen werden door het CGVS en de RVV geweigerd en deze beslissingen 

werden aan betrokkene ter kennis gegeven. Uit de vaststelling dat uit diepgaand onderzoek van het 

CGVS en de RVV is gebleken dat betrokkene niet voldoet aan de criteria vervat in de artikelen 48/3 en 

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan redelijkerwijze worden afgeleid dat de betrokkene geen reëel 

risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het administratief dossier bevat 

geen stukken die er op kunnen wijzen dat sinds de vaststellingen van het CGVS en de RVV de 

veiligheidstoestand in die mate zou zijn gewijzigd, dat betrokkene bij zijn verwijdering een reëel risico 

loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. 

Betrokkene heeft op 01/10/2015 een eerste aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 

15.12.1980 ingediend op basis van de gedragsproblemen en de verbale achterstand van zijn toen 

driejarig zoontje [S.D.] (geboren op […] te Sint-Niklaas van Albanese nationaliteit). Deze aanvraag werd 

op 30/10/2015 geweigerd door DVZ en deze beslissing werd aan betrokkene ter kennis gegeven. Het 

ingediende beroep tegen deze beslissing werd door de RVV verworpen op 11/07/2016. Later werd [D.]’s 

problematiek tot de specifieke diagnose van autismespectrumstoornis gepreciseerd. Hierop volgde een 

tweede aanvraag 9ter, ook deze werd door DVZ geweigerd (op 04/07/2017). 

Een derde aanvraag werd ingediend op 25/04/2017. DVZ verwierp ook deze aanvraag. 

Uit diepgaand onderzoek van de medische afdeling van de DVZ naar de toestand van het zoontje 

alsook de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van adequate behandelingen in zijn land van 

oorsprong, is gebleken dat hij niet voldoet aan de criteria vervat in het artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Hieruit kan redelijkerwijze worden afgeleid het zoontje van betrokkene geen reëel 

risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het is bovendien niet het zoontje dat 

met deze beslissing gerepatrieerd wordt, maar betrokkene. 

Betrokkene diende eveneens een aanvraag tot verblijf op basis van humanitaire redenen (artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980) in. Deze aanvraag werd door DVZ geweigerd en het beroep 

van betrokkene werd op 21/08/2014 door de RVV verworpen. 

Betrokkene heeft een vrouw [S.A.] […] en twee kinderen: [S.D.] […] en [S.O.] […]. De vrouw en de 

kinderen beschikken net als betrokkene niet over een recht op verblijf en dienen het land te verlaten. 

Het gezin kan terug samenkomen in Albanië. Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van zijn 2 

kinderen en echtgenote kan niet worden weerhouden in het kader van de bepalingen van artikel 8§1van 

het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden 

zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM en er bovendien een risico op onderduiken bestaat. Ten 

laste van betrokkene werd in 2014 PV DE.12.L4.001893/2014 en in 2016 PV DE.12.L4.005292/2016 

opgesteld door de Politie telkens wegens winkeldiefstal. Betrokkene wordt ook verdacht van het plegen 

van een woninginbraak (PV. GE.17.LA.002123/2018 door PZ Gent). 

Er is een risico tot nieuwe inbreuken op de openbare orde. 

Betrokkene en zijn gezin ontsnapten bovendien op 27/02/2017 uit de Fitt-woning van Tubize waar zij 

verbleven in afwachting van een repatriëring naar Albanië. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 

8 van het EVRM. blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. Een 

mogelijke nieuwe schending van de openbare orde door betrokkene en het risico op onderduiken van 

betrokkene en zijn gezin primeert dan ook op dat van betrokkene en zijn familiale belangen. Betrokkene 

haalt tevens aan dat hij banden heeft gecreëerd met België. Dit valt echter niet onder de in artikel 8 van 

EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling niet beschermd. 

Betrokkene werd door de stad Sint-Niklaas 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). In het kader van art 74/9 §3 en het KB van 17.09.2014, werd betrokkene 
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tijdens een onderhoud met een ambtenaar van de DVZ op 16/02/2015 nogmaals uitgebreid 

geïnformeerd over de draagwijdte van de verschillende beslissingen, het inreisverbod, de 

terugkeerplicht en de mogelijkheden van hulp bij terugkeer en re-integratie. Hij ondernam echter 

sedertdien geen enkele stap om een terugkeer naar Albanië te organiseren. 

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: (…).” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de 

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

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: 

 

“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.” 

 

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.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast en wordt niet betwist door de 

verwerende partij. 

 

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

 

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 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.  

 

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

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

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, 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 

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. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. Verzoeker voert twee middelen aan: 

 

“SCHENDING VAN ART. 74/13 VREEMDELINGENWET IUO. ART. 3 VAN HET EUROPEES 

VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN IUO. DE 

ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING IUO.  ARTT.  3 EN 28 VAN HET KINDERRECHTENVERDRAG 

IUO. ART. 24 VAN HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE 

De terzake relevante bepalingen zijn de volgende. (…) 

De bestreden beslissing overweegt dat “de vrouw en kinderen van verzoeker net als betrokkene niet 

over een recht van verblijf beschikken en dienen het land te verlaten. Het gezin kan terug samenkomen 

in Albanië”.  De bestreden beslissing gaat aldus uit van een gezamenlijke terugkeer van verzoeker en 
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zijn gezinsleden naar Albanië. Verwerende partij is van oordeel dat de echtgenote en de kinderen 

(waaronder Dior) verzoeker maar moeten volgen naar Albanië. De bestreden beslissing heeft alleszins 

een impact op Dior: 

- Ofwel verlaat het ganse gezin België;  

- Ofwel verlaat verzoeker België en wordt [D.] aldus gescheiden van zijn vader en kan [D.] niet meer 

beschikken over de voor hem noodzakelijke mantelzorg van zijn vader (stuk 7);   

De bestreden beslissing is aldus strijdig met hogergenoemde bepalingen. In casu dringt zich immers de 

vaststelling op dat verwerende partij nog steeds verzuimt op een afdoende wijze rekening te houden 

met de kwetsbare positie van [D.]. [D.] werd gediagnosticeerd met een autismespectrumstoornis en 

volgt buitengewoon onderwijs.  De arts stelt als passende therapie voor de multidisciplinaire begeleiding 

via het BKO ’t Kompas. (stuk 7) In bijlage voegt verzoeker het laatste rapport van zijn zoon, waaruit blijkt 

dat hij individuele therapie krijgt (= logopedie, kine, en ergo). (stuk 5) Deze therapie is voor [D.] niet 

beschikbaar in Albanië, hetgeen werd toegelicht en gedocumenteerd in de aanvraag om machtiging tot 

verblijf o.g.v. art. 9ter Vw. (zie rapport KULLA en GJEDIA (stuk 4 bij aanvraag). Ook blijkt uit het 

medisch attest gevoegd bij de aanvraag om machtiging tot verblijf o.g.v. art. 9ter Vreemdelingenwet dat 

Dior dient te beschikken over mantelzorg. (stuk 7) Verwerende partij heeft kennis van al deze gegevens 

(enerzijds vermeld in de aanvraag 9ter Vw. dd. 25 april 2017, anderzijds vermeld in UDN-verzoek dd. 22 

februari 2017), doch verzuimt opnieuw hiermee rekening te houden. De bestreden beslissing tracht de 

indruk te creëren dat wel rekening werd gehouden met de kwetsbare positie van [D.], doch de 

motivering terzake is misleidend. Verwerende partij overweegt in de bestreden beslissing “Uit diepgaand 

onderzoek van de medische afdeling van de DVZ naar de toestand van het zoontje alsook de 

beschikbaarheid en de toegankelijkheid van adequate behandeling in zijn land van oorsprong, is 

gebleken dat hij niet voldoet aan de criteria vervat in het artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.” Er is 

evenwel nooit enig diepgaand onderzoek geweest naar de toestand van het zoontje. Dit blijkt duidelijk 

uit de samenlezing van de verschillende beslissingen van de “medische afdeling van de DVZ” (sic).  De 

eerste aanvraag dd. 1 oktober 2015 werd onontvankelijk verklaard om reden dat de 

gedragsproblematiek van verzoeker (zonder duidelijke diagnose op dat ogenblik) niet kan worden 

beschouwd als medische aandoening in de zin van art. 9ter Vw. De tweede aanvraag dd. 25 april 2017 

werd dan weer onontvankelijk verklaard op grond van art. 9ter § 3,5° Vreemdelingenwet, om reden dat 

de ingeroepen elementen reeds zouden ingeroepen zijn in het kader van een vorige aanvraag… In het 

medisch dossier van [D.] kwamen op heden m.a.w. twee onontvankelijkheidsbeslissingen tussen, en 

werd de problematiek van [D.] nooit inhoudelijk beoordeeld, in weerwil van hetgeen verwerende partij op 

bedrieglijke wijze tracht te laten uitschijnen. Het herhaald verzuim van verwerende partij om op een 

ernstige wijze rekening te houden met de problematiek van [D.] (en zijn specifieke behandeling en 

begeleiding, en zijn belang om deze behandeling voort te zetten) is in strijd met voormelde bepalingen 

(en inzonderheid met art. 3 van het Kinderrechtenverdrag). Bovendien, de beslissing spreekt zich enkel 

uit over de vraag of [D.] voldoet aan de criteria vervat in art. 9ter van de Vreemdelingenwet. Verwerende 

partij heeft duidelijk geen lering getrokken uit uw arrest dd. 1 maart 2017 in de zaak van verzoeker. 

Hierin overweegt uw Raad in niet mis te verstane bewoordingen (randnummer 3.3.2.11): “Hierbij merkt 

de Raad op dat de notie “hoger belang van het kind”  niet  gereduceerd kan worden tot de 

gezondheidstoestand van.” M.a.w.: de loutere overweging dat het zoontje van verzoeker niet in het 

toepassingsgebied van art. 9ter Vw. zou vallen (quod non), geeft verwerende partij geen vrijgeleide om 

de kwetsbare positie van het zoontje te negeren. Verzoeker voegt thans onder stukken 5 en 6 de e-mail 

met bijhorend rapport van december 2017 van mevr. Rebekka JOYE, psychologe. Zij wijst: 

- Op het moeilijk herstel van [D.] “na de traumatische gebeurtenis vorig jaar” met poging tot terugleiding;  

- De zeer gespecialiseerde setting (type 9 kleuteronderwijs);  

Weze ten slotte aangestipt dat de bestreden beslissing voorbijgaat aan de voor [D.] noodzakelijke 

mantelzorg, welke mede door zijn vader wordt geboden (cfr. het medische attest bij aanvraag dd. 

25.04.17 (stuk 7)). De verwijdering van verzoeker heeft voor gevolg dat [D.] niet langer kan beschikken 

over deze voor hem noodzakelijke mantelzorg.  [D.] is thans bijzonder gespannen en angstig ingevolge 

de abrupte verwijdering van zijn vader. (zie ook e-mail psychologe dd. 12.01.18: “De veranderingen van 

de voorbije dagen hebben duidelijk al een grote invloed op [D.]”) (stuk 6) Het hoger belang van het kind 

Dior wordt in de bestreden beslissing m.a.w. onvoldoende in acht genomen. De bestreden beslissing is 

derhalve onverenigbaar met de verplichtingen welke voor de Belgische Staat voortvloeien uit het 

Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind dd. 20 november 1989 (hierna afgekort 

“Kinderrechtenverdrag”)en art. 24 van het Handvest.  Weze daarbij opgemerkt dat voor kinderen met 

een autismespectrumstoornis in Albanië geen aangepast buitengewoon onderwijs toegankelijk is. De 

noodzakelijke expertise ontbreekt. Terzake kan worden verwezen naar het rapport van F. KULLA en R. 

GJEDIA (stuk 4): “The reality of education of Children with Autism in Mainstream 9-year-schools in 

Albania”.  In dit rapport wordt gewezen op volgende ernstige problemen in het onderwijs voor autistische 

kinderen in Albania: 
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- De infrastructuur en de fysieke omgeving is niet aangepast aan de noden van autistische kinderen; 

inzoverre er al aanpassingen zouden gebeuren voor autistische kinderen, betekent zulks dat deze in 

een aparte ruimte worden gezet om hen te kalmeren;  

- De klasgroepen zijn bijzonder groot, en er zijn geen leerinstrumenten (learning tools) of toch geen 

aangepaste technieken die tegemoetkomen aan de behoeften van autistische kinderen;  

- De individuele opvoedkundige plannen worden vaak hetzij niet gemaakt, hetzij door de leerkracht 

zonder medewerking van een gespecialiseerd team dat hiertoe in staat is;  

- Een van de moeilijkste zaken voor de leerkrachten, is de omgang met hun gedrag; er zijn geen 

specialisten die onderrichtingen kunnen geven nopens de wijze waarop met het gedrag van de 

autistische kinderen dient te worden omgegaan;  

- Autistische kinderen zijn het meest gestigmatiseerd en gediscrimineerd; zij worden continu 

geconfronteerd met verbaal geweld en beledigingen;  

- Het schoolbestuur is niet geïnformeerd en mist kennis om met autistische kinderen om te gaan;  

- De hele ervaring met autistische kinderen is doorspekt met onverwachte gebeurtenissen, voornamelijk 

om reden dat de school geen duidelijke plannen, procedures, structuren of diensten heeft om de 

“inclusie” van de kinderen te bevorderen;  

De terugkeer van verzoeker naar Albanië (met zijn gezin) heeft m.a.w. voor gevolg dat verzoeker en zijn 

minderjarige zoon terechtkomen in een positie waarin geen adequaat onderwijs en geen begeleiding 

voor [D.] beschikbaar is. Het is bovendien onmogelijk - inzoverre er reeds een aangepast onderwijs voor 

[D.] zou bestaan, quod non- hem in het midden van het schooljaar nog in te schrijven in de ene of 

andere school.   

 

SCHENDING VAN ART. 8 VAN HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS EN 

DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN  (AFGEKORT: EVRM) IUO. ART. 6.2 VAN HET EVRM  DE 

ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING IUO. DE ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING 

De bestreden beslissing erkent het bestaan van het gezinsleven van verzoeker met zijn echtgenote en 

kinderen, in de zin van art. 8 EVRM. De bestreden beslissing vermeldt: “Het feit dat betrokkene 

gescheiden wordt van zijn 2 kinderen en echtgenote kan niet worden weerhouden in het kader van de 

bepalingen van art. 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de 

openbare orde van het land schaden zoals bepaald in art. 8§1 van het EVRM. (…). Een mogelijke 

nieuwe schending van de openbare orde en het risico op onderduiken primeert op dat van betrokkene 

en zijn familiale belangen”. Deze motivering is strijdig met art. 8 EVRM. De bestreden beslissing stelt in 

essentie dat het gezinsleven van verzoeker niet kan worden weerhouden wegens inbreuken op de 

openbare orde zoals bepaald in art. 8 § 2 van het EVRM en stelt aldus (minstens impliciet) dat een 

belangenafweging niet meer aan de orde is. Zulke motivering c.q. redenering is strijdig met art. 8 § 2 

EVRM. Deze bepaling stelt helemaal nergens dat de belangenafweging zou kunnen worden 

overgeslagen bij inbreuken op de openbare orde. Wel integendeel, uit art. 8 § 2 EVRM kan worden 

afgeleid dat de afweging dient gemaakt te worden tussen enerzijds het gezinsleven en anderzijds het 

voorkomen van strafbare feiten. Geenszins kan uit artikel 8 § 2 EVRM worden afgeleid dat de Staat 

vrijgesteld is van enige belangenafweging in het kader van art. 8 § 2 wanneer criminele feiten worden 

vermoed. Hoewel het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en 

privéleven niet absoluut is, en alds dusdanig geen recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, te verblijven (EHRM 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43), zijn verdragsluitende Staten er wel toe gehouden om, binnen de 

beleidsmarge waarover zij beschikken, een billijke afweging te maken tussen de concurrerende 

belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, §§ 68-

69, EHRM 3 oktober 2014 Jeunnese/ Nederland, EHRM 2 augustus 2001, Boultif/ Nederland, EHRM 18 

oktober 2006, Uner / Nederland). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie betrekking 

hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen van een Verdragsluitende 

Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van 

de betrokken personen en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 140).  De 

beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds. De 

belangenafweging in de bestreden beslissing is afwezig, minstens werd deze gebrekkig uitgevoerd. 

 

 De bestreden beslissing verwijst immers ten onrechte naar het bestaan van inbreuken op de openbare 

orde en spreekt over schendingen van de openbare orde. Vooralsnog kunnen de feiten (waarvan sprake 

in de PV) niet als bewezen beschouwd, en de bestreden beslissing en de bestreden beslissing is 

derhalve geheel ten onrechte gesteund op de premisse dat verzoeker inbreuken zou hebben gepleegd.  

Deze conclusie is onjuist en voorbarig:  
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- Voor de feiten waarvoor PV werd opgesteld, volgde geen strafrechtelijke vervolging, zodat kan worden 

aangenomen dat deze feiten niet bewezen zijn;  

- Wat betreft de feiten waarvoor de politie van Gent PV opstelde, is de correctionele zitting vastgesteld 

op 8 februari as. (stuk 8); het is aan de strafrechter om te oordelen over de schuldvraag;  

Inzoverre er een belangenafweging zou voorliggen, quod non, dient vastgesteld dat deze gesteund is op 

de (vooralsnog) onjuiste en onbewezen premisse dat verzoeker inbreuken zou hebben gepleegd op 

onze openbare orde. 

De Staatssecretaris kan dan wel menen dat er indicaties zouden zijn dat verzoeker bepaalde feiten zou 

hebben gepleegd, de bestreden beslissing gaat veel verder, en overweegt -zonder enig voorbehoud of 

enige nuance te formuleren- dat verzoeker inbreuken heeft gepleegd en weerhoudt op die grond een 

risico op een nieuw inbreuk op de openbare orde. Een schending van art. 8 EVRM kan derhalve worden 

aangenomen, aangezien de “belangenafweging” gesteund is op de onjuiste (minstens voorbarige) 

premisse dat verzoeker inbreuken heeft gepleegd op onze openbare orde. Waar de Staatssecretaris 

verzoeker reeds voor schuldig houdt (zonder dat de schuld van verzoeker volgens de wet bewezen is), 

is de motivering van de bestreden beslissing manifest strijdig met art. 6.2. van het EVRM (: “Eenieder, 

die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld volgens 

de wet bewezen wordt.”) 

 

SCHENDING VAN ART. 6.3. VAN HET EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 

EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN IUO. DE ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING IUO. DE 

ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING 

Aan verzoeker werd een bevel tot dagvaarding betekend op 9 januari 2018 om te verschijnen voor de 

correctionele rechtbank op 8 februari as. (stuk 8) Deze dagvaarding werd aan verzoeker betekend 

alvorens de betekening van de bijlage 13septies, zodat de Staatssecretaris hiervan kennis behoorde te 

hebben. Het bevel om het grondgebied te verlaten ontzegt aan verzoeker de rechten welke hij ontleent 

aan art. 6.3. EVRM. Dit artikel verleent volgende rechten aan degene die vervolgd wordt:   

 

3. Eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft ten minste de volgende rechten : 

a) onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van 

de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; 

b) te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn 

verdediging; 

c) zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze, of, indien hij niet 

over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd 

advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist; 

d) de getuigen à charge te ondervragen of doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging van 

getuigen à décharge te doen geschieden op dezelfde voorwaarden als het geval is met de getuigen à 

charge; 

e) zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal welke ter zitting wordt gebezigd niet 

verstaat of niet spreekt. 

Verzoeker wordt vervolgd zodat hij het recht heeft zich te verdedigen, al dan niet met bijstand van een 

advocaat. In casu wordt het recht van verzoeker om zichzelf te verdedigen onmogelijk gemaakt door de 

bestreden beslissing. Verzoeker wenst zelf aanwezig te zijn op de zitting van de correcionele rechtbank 

op 8 februari as. (desgevallend bijgestaan door zijn raadsman), doch ingevolge het bevel (en het 

inreisverbod) wordt hij verhinderd in zijn recht om zich te verdedigen. Verwerende partij zal mogelijks 

argumenteren dat verzoeker zich ter zitting kan laten vertegenwoordigen door zijn raadsman. Het 

betreffende artikel 6.2 verleent evenwel het duidelijke recht om zichzelf te verdedigen of de bijstand te 

hebben, hetgeen betekent dat de vervolgde persoon het recht dient te hebben om zelf aanwezig te zijn 

ter zitting. Art. 6.2. spreekt immers niet over het recht op vertegenwoordiging, doch wel duidelijk over het 

recht om zichzelf te verdedigen of het recht op bijstand. Door de gedwongen verwijdering van verzoeker 

wordt hem dit recht ontzegd. Hierdoor kan bijv. ter zitting geen ondervraging gebeuren van verzoeker 

door de voorzitter van de betreffende correctionele kamer, hetgeen nochtans gebruikelijk is. Wat er ook 

van zij, de bestreden beslissing bevat geen enkele overweging terzake de eerbiediging van art. 6 

EVRM, terwijl de Staatssecretaris wel op de hoogte is, minstens behoort te zijn van deze zitting op 8 

februari as. Deze vaststelling is voldoende om een schending van art. 6 EVRM te weerhouden.  Een 

eventuele post-factum-argumentatie kan hieraan niet remediëren.” 
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2.3.2.2. Voorafgaande opmerking: ter terechtzitting is gebleken dat de advocaat van verzoeker huidige 

vordering heeft ingediend met het enig oogmerk om het medisch dossier van verzoekers zoon te doen 

heropenen met het oog op een onderzoek ten gronde van diens medische problematiek. Deze 

vaststelling wordt door de advocaat van verzoeker bevestigd ter zitting.  

 

2.3.2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de 

bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de 

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

dit op een "afdoende" wijze. De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven 

aangeven op grond waarvan zij is genomen. De bestreden beslissing bevat een motivering in rechte en 

in feite. Voor wat betreft de afgifte van het bevel om het grondgebied te verlaten, is deze beslissing 

gesteund op een drieledige juridische grond uit de vreemdelingenwet, met name: 

 

“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; 

chaden; 

 

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

 

 

4/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven.” 

 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat hierdoor niet zou zijn 

voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. Een schending van de formele motiveringsplicht 

wordt derhalve prima facie niet aangetoond. 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gesteund op artikel 7, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet, waarbij in feite wordt gemotiveerd: “de vreemdeling vrijgesteld van de visumplicht die 

langer in het Rijk verblijft dan de maximale duur 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”. Dit motief wordt door verzoeker niet betwist noch weerlegd en is 

voldoende determinerend om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. De kritiek van 

verzoeker die enkel is gericht tegen de toepassing naast artikel 7, eerste lid, 3° van de vreemdelingen-

wet betreft derhalve een kritiek gericht tegen een overtollig motief die geen afbreuk doet aan de andere 

vaststelling met betrekking tot artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet en die op zich het 

bestreden bevel op voldoende wijze schraagt. 

 

De afwezigheid van een termijn om het grondgebied te verlaten, is in rechte gesteund op een drieledige 

juridische grond uit de Vreemdelingenwet, met name: 

 

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

 

 een derde land is een gevaar voor de openbare orde 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven.” 

 

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat verzoeker door zijn gedrag wordt geacht een gevaar 

te vormen voor de openbare orde en dat de belangen van de samenleving (of beter het vrijwaren van de 

openbare orde) primeren op de belangen van verzoeker en zijn familiale belangen. In het verzoekschrift 

wordt niet ingegaan op dit essentieel element van de bestreden beslissing: het aspect “gevaar voor de 

openbare orde” wordt niet weerlegd, het feit dat de belangen van de samenleving primeren op de 

familiale belangen van de verzoekende partij al evenmin. De motivering van het bestreden bevel laat 
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verzoeker toe om zowel de feitelijke als de juridische overwegingen die aan de basis liggen van deze 

beslissing te kennen. De voorziene motivering is pertinent en draagkrachtig en laat verzoeker toe om 

zijn rechtsmiddelen met kennis van zaken aan te wenden. 

 

Waar verzoeker verwijst naar de gezondheidstoestand van zijn zoon moet vastgesteld worden dat alle in 

onderhavige procedure bijgebrachte medische attesten dateren van voor de verblijfsaanvraag om 

medische redenen ingediend op 25 april 2017. Er werd hieromtrent al een beslissing genomen en er 

moet dan ook vastgesteld worden dat de medische problematiek geen verblijfsrecht genereert voor de 

verzoekende partij. 

 

De ambtenaar-geneesheer heeft de desbetreffende medische attesten overigens meegenomen in zijn 

advies: “(…) Betrokkene legt in zijn aanvraag d.d. 25/04/2017 een SMG voor d.d. 03/04/2017 van Dr. 

Piet Willems (chirurg) en een consultatieverslag d.d. 31/30/2017 (…). Uit deze medische getuigschriften 

blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is t.a.v. de medische attesten gevoegd bij 

de 9ter aanvraag d.d. 1/10/2015. Op het SMG d.d. 03/04/2017 wordt namelijk vermeld dat Dior lijdt aan 

een autismespectrumstoornis met een mentale beperking, taalachterstand voor de lijfde en 

gedragsstoornis. Er wordt geen enkele nieuwe diagnose gesteld voor betrokkene. Het voorgelegde 

SMG bevestigt dus slechts de reeds eerder aangehaalde gezondheidstoestand van betrokkene.(…)” 

 

Het motief in de bestreden beslissing aangaande de aandoening van de zoon van verzoeker is op het 

eerste gezicht niet kennelijk onredelijk: “Betrokkene heeft op 01/10/2015 een eerste aanvraag tot verblijf 

op basis van artikel 9ter van de wet van 15.12.1980 ingediend op basis van de gedragsproblemen en de 

verbale achterstand van zijn toen driejarig zoontje [S.D.] (geboren op […] te Sint-Niklaas van Albanese 

nationaliteit). Deze aanvraag werd op 30/10/2015 geweigerd door DVZ en deze beslissing werd aan 

betrokkene ter kennis gegeven. Het ingediende beroep tegen deze beslissing werd door de RVV 

verworpen op 11/07/2016. Later werd [D.]’s problematiek tot de specifieke diagnose van 

autismespectrumstoornis gepreciseerd. Hierop volgde een tweede aanvraag 9ter, ook deze werd door 

DVZ geweigerd (op 04/07/2017). Een derde aanvraag werd ingediend op 25/04/2017. DVZ verwierp ook 

deze aanvraag. Uit diepgaand onderzoek van de medische afdeling van de DVZ naar de toestand van 

het zoontje alsook de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van adequate behandelingen in zijn land 

van oorsprong, is gebleken dat hij niet voldoet aan de criteria vervat in het artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet. Hieruit kan redelijkerwijze worden afgeleid het zoontje van betrokkene geen reëel 

risico loopt op een behandeling strijdig met artikel 3 van het EVRM. Het is bovendien niet het zoontje dat 

met deze beslissing gerepatrieerd wordt, maar betrokkene”. 

 

Waar verzoeker verwijst naar het arrest nr. 183 262 merkt de Raad op dat de huidige situatie op 

verschillende vlakken fundamenteel anders is dan de situatie op 1 maart 2017, datum waarop in 

voornoemd arrest bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing werd uitgesproken van een bijlage 

13septies waarin het hele gezin werd geviseerd. Immers werd in die beslissing destijds verwezen naar 

een beslissing van oktober 2015 in het kader van een vorige 9ter-aanvraag, zonder op dat ogenblik acht 

te slaan op de meest actuele medische gegevens die dateerden van na oktober 2015. In casu worden 

er thans geen nieuwe medische attesten bijgevoegd. Bovendien werd in voornoemd arrest de schorsing 

bevolen van een bijlage 13septies die het hele gezin viseerde en dus ook de minderjarige kinderen, 

terwijl thans alleen de man geviseerd wordt. De verzoekende partij kan aldus niet dienstig verwijzen 

naar het arrest van 1 maart 2017 en stellen dat thans dezelfde beslissing zich opdringt. De constellatie 

is inderdaad totaal verschillend. 

 

Wat betreft de opgeworpen schendingen van artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet moet het volgende worden vastgesteld:  

 

- artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

- rtikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 
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2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM 

als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun verdrags-

verplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM. Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht worden in het licht van de 

vraag of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, 

dan wel of het gaat om een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Verzoeker kan worden bijgetreden waar hij stelt dat de gemachtigde in wezen de relatie tussen hem en 

zijn partner, dit is het gezinsleven, niet betwist.  

 

Verder wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd als volgt: 

 

“Betrokkene heeft een vrouw [S.A.] […] en twee kinderen: [S.D.] […] en [S.O.] […]. De vrouw en de 

kinderen beschikken net als betrokkene niet over een recht op verblijf en dienen het land te verlaten. 

Het gezin kan terug samenkomen in Albanië. Het feit dat betrokkene gescheiden wordt van zijn 2 

kinderen en echtgenote kan niet worden weerhouden in het kader van de bepalingen van artikel 8§1van 

het EVRM aangezien betrokkene inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden 

zoals bepaald in artikel 8§2 van het EVRM en er bovendien een risico op onderduiken bestaat. (…). 

Betrokkene en zijn gezin ontsnapten bovendien op 27/02/2017 uit de Fitt-woning van Tubize waar zij 

verbleven in afwachting van een repatriëring naar Albanië. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 

8 van het EVRM. blijkt dat het recht op eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is. Een 

mogelijke nieuwe schending van de openbare orde door betrokkene en het risico op onderduiken van 

betrokkene en zijn gezin primeert dan ook op dat van betrokkene en zijn familiale belangen. Betrokkene 

haalt tevens aan dat hij banden heeft gecreëerd met België. Dit valt echter niet onder de in artikel 8 van 

EVRM geboden bescherming. De ‘gewone’ sociale relaties worden door deze bepaling niet beschermd. 

Betrokkene werd door de stad Sint-Niklaas 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). In het kader van art 74/9 §3 en het KB van 17.09.2014, werd betrokkene 

tijdens een onderhoud met een ambtenaar van de DVZ op 16/02/2015 nogmaals uitgebreid 

geïnformeerd over de draagwijdte van de verschillende beslissingen, het inreisverbod, de 

terugkeerplicht en de mogelijkheden van hulp bij terugkeer en re-integratie. Hij ondernam echter 

sedertdien geen enkele stap om een terugkeer naar Albanië te organiseren.” 
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Uit deze motivering blijkt dat de gemachtigde wel degelijk acht heeft geslagen op het voorgehouden 

gezinsleven van verzoeker in het licht van artikel 8 van het EVRM, en bijgevolg ook in het licht van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Immers, artikel 74/13 van de vreemdelingenwet weerspiegelt de 

hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 van het EVRM, en noodzaakt een individueel onderzoek zodat 

wordt gewaarborgd dat de verwerende partij rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, 

zoals het gezins- en familieleven van de betrokken vreemdeling. Er is geen enkele reden om te 

veronderstellen dat het gezins- en familieleven waarmee volgens de beide normen rekening zou moeten 

worden gehouden op een verschillende manier zou moeten worden ingevuld. 

 

Dienaangaande moet erop worden gewezen dat niet wordt betwist dat het in casu een situatie van 

eerste toelating betreft nu verzoeker niet beschikt over een verblijfsrecht of -machtiging in het Rijk, zodat 

er in deze stand van het geding geen inmenging is in het door verzoeker voorgehouden gezinsleven. 

 

Aldus oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar moet eerder worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat 

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een billijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van de het individu, enerzijds, en de samenleving, 

anderzijds. Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een billijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde. 

 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezins- en privéleven 

elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 

8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. v. Noorwegen, § 89). 

 

Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de 

betrokken personen zich ervan bewust dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt 

dat het voortbestaan van het gezins- en privéleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. 

Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending 

van artikel 8 EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 april 

2014, Paposhvili/België, § 142). 

 

Verzoeker stelt dat artikel 8 EVRM is geschonden door het motief aangaande de openbare orde. Zoals 

hoger blijkt steunt de bestreden beslissing niet alleen op dit motief.  Verzoeker maakt met zijn betoog 

niet aannemelijk dat de verwerende partij niet op kennelijk onredelijke wijze heeft vastgesteld: “De 

vrouw en de kinderen beschikken net als betrokkene niet over een recht op verblijf en dienen het land te 

verlaten. Het gezin kan terug samenkomen in Albanië.”  

 

In deze dient de Raad op te merken dat verzoeker niet kan ontkennen dat het voorgehouden 

gezinsleven werd ontwikkeld in een periode waarin de betrokkenen zich ervan bewust dienden te zijn 

dat hun verblijfsstatus er toe leidt dat het voortbestaan van gezinsleven in het gastland vanaf het begin 

precair zou zijn. Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van 

een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook 

EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

 

Waar verzoeker stelt nog een procedure bij de correctionele rechtbank te Gent hebben lopen en de 

bestreden beslissing hieromtrent niets vermeldt, toont hij niet aan welk belang hij heeft bij die kritiek. 

Verzoeker toont niet aan dat zijn persoonlijke verschijning ter zitting verplicht is, noch dat hij zich niet 

zou kunnen laten vertegenwoordigen door zijn raadsman. 
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Verzoeker maakt prima facie derhalve niet aannemelijk dat er sprake is van dwingende elementen die 

zouden kunnen doen besluiten tot het bestaan van uitzonderlijke omstandigheden in de zin van de 

hoger aangehaalde rechtspraak en die zouden leiden tot een schending van artikel 8 van het EVRM, 

inclusief het recht op voortplanting dat onder deze bepaling ressorteert en evenmin absoluut van aard is.  

 

Verzoeker toont dan ook niet aan dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze 

zou hebben geoordeeld dat zijn beweerde gezinsleven het afleveren van een bevel om het grondgebied 

te verlaten niet in de weg staat, of dat daarover niet afdoende zou zijn gemotiveerd. Een schending van 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet of van artikel 8 van het EVRM blijkt derhalve prima facie niet. 

 

De twee middelen zijn niet ernstig.  

 

2.4. Dienvolgens is niet voldaan aan één van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 PR RvV.  

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

verwerpen. 

 

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 zestien januari tweeduizend achttien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MILOJKOWIC 

 


