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 nr. 204 833 van 1 juni 2018 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. SEGERS 

Rue Berckmans 83 

1060 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve Vereenvoudiging.  
 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 30 mei 2018 bij 

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

te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris van 20 mei 2018 houdende 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies), aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 20 mei 2018. 

 

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 31 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juni 2018.  

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat N. SEGERS 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 
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Verzoeker die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, komt de Schengenzone binnen in het bezit 

van een Marokkaans nationaal paspoort voorzien van een schengenvisum type C  voor 60 dagen geldig 

van 29 augustus 2016 tot 29 oktober 2016 voor meerdere binnenkomsten. 

 

Verzoeker komt naar eigen zeggen België binnen op 30 april 2017. 

 

Op 19 mei 2018 maakt verzoeker het voorwerp uit van een administratief verslag 

vreemdelingencontrole. 

 

Op 19 mei 2018 wordt verzoeker gehoord door de politie, hij verklaart binnengekomen te zijn als toerist 

en besloten te hebben om hier te blijven, hij heeft zich ingeschreven aan de Université Saint-Louis te 

Brussel, hij is niet teruggekeerd omdat zijn visum verlopen was en hij vreesde daarna niet meer terug 

naar Europa te kunnen komen, hij heeft geen problemen in Marokko, hij is niet ziek en hij heeft geen 

partner in een duurzame relatie of kinderen in België. 

 

Op 20 mei 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 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: 

naam: [E.F.] 

voornaam: [M.] 

geboortedatum: 19.09.1997 

geboorteplaats: MANSOURA 

nationaliteit: Marokko 

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/zij 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: 

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

X 2° de vreemdeling verblijft langer in het Rijk dan de termijn waartoe hij gemachtigd is door het visum 

of de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd 

aangebracht (art.6, eerste lid, van de wet) 

 

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

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

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene verblijft reeds sedert 2016 op het grondgebied van de Schengenstaten. 

De betrokkene is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn visum type C geldig van 29/08/2016 

tot 29/10/2016. 

 

Risico op onderduiken: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Nadat de geldigheid van het door Frankrijk afgeleverde visum verstreken was, is betrokkene in een 

illegale toestand in de Schengenzone gebleven. Tijdens deze periode van illegaliteit heeft betrokkene 
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geen enkele stap ondernomen om zijn situatie administratief in orde te brengen. Betrokkene levert geen 

bewijs dat het vermoeden van illegaal verblijf kan weerleggen. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Aan betrokkene werd door de bevoegde overheden duidelijk gemaakt dat het visum een beperkte 

geldigheid had en dat hij deze termijn niet mocht overschrijden. 

Betrokkene werd op 19/05/2018 gehoord. Hij heeft verklaard een paspoort te bezitten, niet ziek te zijn, 

geen duurzame relatie te hebben in België, geen familie noch minderjarige kinderen te hebben en geen 

problemen te hebben in zijn land van herkomst. Betrokkene verklaart student te zijn in België, doch er is 

geen enkel spoor te vinden in de bestaande gegevensbanken van de aanwezigheid van betrokkene als 

student op het Belgisch grondgebied. Deze opmerkingen zijn echter niet van die aard zijn dat ze de 

noodzakelijkheid van een verwijderingsmaatregel in vraag stellen. 

 

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: 

 

Betrokkene is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn toestemming. Betrokkene verblijft op 

het Schengengrondgebied sinds 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. 

De betrokkene is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn visum type C geldig van 29/08/2016 

tot 29/10/2016. 

Betrokkene respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal 

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

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum/verblijfsvergunning. Het is 

dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem 

afgeleverd zal worden 

 

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

verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

 

Nadat de geldigheid van het door Frankrijk afgeleverde visum verstreken was, is betrokkene in een 

illegale toestand in de Schengenzone gebleven. Tijdens deze periode van illegaliteit heeft betrokkene 

geen enkele stap ondernomen om zijn situatie administratief in orde te brengen. Betrokkene levert geen 

bewijs dat het vermoeden van illegaal verblijf kan weerleggen. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Aan betrokkene werd door de bevoegde overheden duidelijk gemaakt dat het visum een beperkte 

geldigheid had en dat hij deze termijn niet mocht overschrijden. 

Betrokkene werd op 19/05/2018 gehoord. Hij heeft verklaard een paspoort te bezitten, niet ziek te zijn, 

geen duurzame relatie te hebben in België, geen familie noch minderjarige kinderen te hebben en geen 

problemen te hebben in zijn land van herkomst. Betrokkene verklaart student te zijn in België, doch er is 

geen enkel spoor te vinden in de bestaande gegevensbanken van de aanwezigheid van betrokkene als 

student op het Belgisch grondgebied. Deze opmerkingen zijn echter niet van die aard zijn dat ze de 

noodzakelijkheid van een verwijderingsmaatregel in vraag stellen. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 
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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: 

 

Risico op onderduiken: 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Nadat de geldigheid van het door Frankrijk afgeleverde visum verstreken was, is betrokkene in een 

illegale toestand in de Schengenzone gebleven. Tijdens deze periode van illegaliteit heeft betrokkene 

geen enkele stap ondernomen om zijn situatie administratief in orde te brengen. Betrokkene levert geen 

bewijs dat het vermoeden van illegaal verblijf kan weerleggen. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Aan betrokkene werd door de bevoegde overheden duidelijk gemaakt dat het visum een beperkte 

geldigheid had en dat hij deze termijn niet mocht overschrijden. 

 

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.” 

 

Op 22 mei 2018 wordt verzoeker gehoord in het gesloten centrum.  

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. Er is voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 43, § 1, eerste lid, van het PR RvV. De 

verzoekende partij wijst er immers terecht op dat zij reeds van haar vrijheid is beroofd met het oog op de 

gedwongen tenuitvoerlegging van deze beslissing binnen een korte termijn en heeft dus de feiten 

uiteengezet die de indiening van de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.  

 

Overeenkomstig artikel 39/57 § 1, derde 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) werd de vordering tegen de verwijderingsmaatregel ingesteld binnen de tien dagen.  

 

De verwerende partij betwist het hoogdringende karakter van de vordering niet. 

 

3.2. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet, slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan 

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. 

 

3.3. In een enig middel voert verzoeker het volgende aan: 

 

“Moyen pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de 

l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 5 de la directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (ci-après directive 2008/115), 

des articles 1er, 7, 62, 74/13, 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, en 

ce compris le devoir de prudence et de minutie et l'obligation de l'administration de statuer en prenant 

en considération l'ensemble des circonstances de la cause, du principe de proportionnalité, du défaut de 

motivation adéquate et de l'erreur manifeste d'appréciation 

 

Première branche 

5. 

La décision attaquée est prise en application des articles 7, alinéa 1er, 1° et 2°, alinéa 2, et 74/14, § 

3,1p, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, ie séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers- 
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La partie adverse estime qu'il existe un risque de fuite dans le chef du requérant dès lors que celui-ci n'a 

pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal et qu'il 

ne collabore pas ou n'a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 

Cette motivation est inadéquate et viole les dispositions susvisées. 

 

6. 

L'article 3 de la directive 2008/115 définît le « risque de fuite » comme « le fait qu'il existe des raisons, 

dans un cas particulier et sur /a base de critères objectifs définis par la loi., de penser qu'un 

ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ». 

Dans un arrêt du S juin 2015, C-146/14 PPU, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que : 

« 66 II importe de rappeler, premièrement, que fa notion de risque de fuite est circonscrite à l'article 3, 

point ?, de la directive 2008/115, qui le définit comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas 

particulier et sur la base de critères objectifs définis par ta loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays 

tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite. 

67 Deuxièmement, l'existence d'un tel risque de fuite est l'une des raisons expressément énumérées à 

l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/115 comme justifiant le placement en rétention d'un 

ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une procédure de retour, afin de préparer ce dernier ou de 

procéder à l'éloignement Ainsi qu'if a été rappelé au point 61 du présent arrêt, cette disposition précise 

qu'une telle rétention peut uniquement avoir iieu lorsque d'autres mesures suffisantes, mais moins 

coercitives, ne peuvent être appliquées efficacement dans un cas particulier. 

[…] 

70 Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a déjà constaté, toute appréciation concernant un risque de fuite doit 

se fonder sur un examen individuel du cas de l'intéressé (voir arrêt Sagor, C-43Q/11, EU:G:2Q12:777, 

point 41). En outre, conformément au considérant 6 de la directive 2008/115, les décisions prises en 

vertu de cette directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs ». 

La Cour de justice de l'Union européenne a également jugé que « le respect du principe de 

proportionnalité doit être assuré au cours de toutes les étapes de la procédure de retour établie par 

ladite directive, y compris l'étape relative à la décision de retour; dans le cadre de laquelle l'État membre 

concerné doit 5e prononcer sur Voctroi d'un délai de départ volontaire au titre de l'article 7 de cette 

même directive »\ 

 

7. 

En droit belge, l'article 10r, 11°, de la loi du 15 décembre 1980 définit le « risque de fuite» comme «le 

fait qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une procédure dléloignement présente un risque 

actuel et réel de se soustraire aux autorités. Pour ce faire, le ministre ou son délégué se base sur des 

éléments objectifs et sérieux » (nous soulignons). 

 

L'article 1er, § 2, de la loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 

(M.B. 12 mars 2018), ajoute que : 

« […] » 

 

Lors des travaux préparatoires de la loi du 21 novembre 2017, le législateur a précisé que : 

« […] » 

 

En l'espèce, la partie adverse n'a pas tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce pour 

établir l'existence d'un risque de fuite. 

La décision attaquée se borne en effet à constater que le requérant n'a pas introduit de demande de 

séjour, sans tenir compte du fait qu'il a effectué des démarches en vue de régulariser sa situation 

administrative, qu'il est inscrit comme étudiant à l'Université Saint-Louis, et surtout qu'il vit dans une 

maison en colocation à […], 

 

La partie adverse n'a pas davantage tenu compte du jeune âge du requérant, À peine âgé de 20 ans, il 

est arrivé en France à l'âge de 18 ans dans un contexte familial difficile. 

Or, la partie adverse avait ou aurait dû avoir connaissance de ces éléments puisque ie requérant les a 

communiqués lors de son audition à la police. L'adresse du requérant était en outre incontestablement 

connue de la partie adverse puisqu'après son arrestation, les policiers ont accompagné le requérant à 

son domicile pour qu'il puisse récupérer ses documents. 

Il convient en outre de constater que le requérant n'a en outre jamais fait l'objet d'un ordre de quitter le 

territoire par le passé. 
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La motivation de la décision attaquée ne permet dès lors pas au requérant de comprendre les raisons 

pour lesquelles le risque de fuite, tel que décrit dans les travaux préparatoires de la loi, reste actuel et 

réel malgré ces circonstances. 

Quant à l'absence de collaboration invoquée par la partie adverse, elle n'est nullement justifiée dans la 

décision attaquée et est incompréhensible au vu des éléments du dossier. Le fait pour le requérant 

d'avoir dépassé le délai de validité de son visa ne peut suffire à établir l'absence de collaboration du 

requérant avec les autorités. 

En toute hypothèse, la motivation de la décision attaquée ne permet pas de vérifier si la partie adverse a 

respecté le principe de proportionnalité, en se fondant sur des éléments objectifs et sérieux, 

conformément à l'article 1ar, § 1er, 11°, de la loi du 15 décembre 1980, puisqu'elle n'a pas pris en 

compte des éléments essentiels dont elle avait ou devait avoir connaissance au moment de la prise de 

la décisionattaquée. 

Le requérant s'en réfère expressément à deux arrêts de Votre Conseil dans lesquels il a été jugé que le 

moyen pris de la violation de l'article 74/14, § 3,1 °f était sérieux, compte tenu de l'absence de prise en 

considération des circonstances de la cause pour établir le risque de fuite.  

Dans son arrêt n* 201 920 du 29 mars 2018, le Conseil a ainsi considéré que : 

« […]». 

 

9. 

Il ressort de ce qui précède que la motivation de l'ordre de quitter le territoire et de la mesure de 

reconduite à la frontière n'est pas adéquate au regard des articles et principes visés au moyen, en 

particulier l'article § 1er, 11" et §2, et l'article 74/14, § 3,1° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Deuxième branche 

 

10. 

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) dispose que : 

« […] ». 

 

Conformément à la jurisprudence de Votre Conseil, lorsqu'un risque de violation du droit au respect de 

la vie pnvee et familiale est invoqué, il y a lieu d'examiner d'abord s il existe une vie prlvee/vie familiale 

au sens de (a Convention. 

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, la notion de « vie privée » est une notion large, non 

susceptible d'une définition exhaustive4. 

Cette notion « recouvre l'intégrité physique et morale de fa personne »5 mais également « (es relations 

personnelles, sociales et économiques » qui, selon la Cour, sont constitutives de la vie privée de tout 

être humain6. 

La Cour a également jugé que l'article 8 protège * le droit au développement personnel et le droit 

d'établir et d'entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur »7. 

 

Dans l'arrêt Maslov c„ Autriche, elle a ainsi considéré que : 

«  [...]»9. 

 

Ensuite, il convient d'examiner" si l'intéressé a demandé l'admission pour la première fois ou s'il s'agit 

d'une décision mettant fin à un séjour acquis. 

En cas de première admission, la Cour EDH estime qu'un refus de séjour ne constitue pas 

nécessairement une ingérence dans le droit au respect de la privée et familiale et que rexistence d'une 

telle ingérence s'évalue au terme d'une mise en balance des intérêts et « dépend de la situation des 

intéressés et de l'intérêt général »9. 

La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi jugé que : ‘[…]’ 

L'article 5 de la directive 2008/115/CE et l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, qui a transposé 

cette disposition, prévoient par ailleurs que lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou 

son délégué tient compte de la vie familiale du ressortissant d'un pays tiers concerné. 

 

11. 

En l'espèce, le requérant fait valoir une vie privée en Belgique. 

Il vit en Belgique depuis le 30 avril 2017 et entretient des rapports étroits avec plusieurs personnes 

établies en Belgique. Depuis juillet 2017, il loue une chambre d'étudiant dans une maison en colocation 

située à […] 
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En octobre 2017, il s'est inscrit à quelques cours du programme de bachelier en sciences économiques, 

sociales et politiques à l'Université Saint-Louis, à titre d'élève libre. Il avait l'intention de passer ses 

examens au mois de juin 2018. 

Il a également effectué des démarches en vue de régulariser son séjour. 

Depuis plusieurs mois, le requérant suit par ailleurs un traitement psychothérapeutique au sein du 

Centre de santé mentale de Watermael-Boitsfort. 

Afin d'établir ce qui précède, il joint à la présente requête : 

- trois témoignages de ses colocataires accompagnés de leur carte d'identité ; 

- une attestation de location de Madame [N.D.] qui atteste louer une 

chambre d'étudiant au requérant dans une maison en colocation ; 

- une attestation de l'avocate [C.M.] qui confirme avoir reçu le requérant à son cabinet pour l'informer 

des diverses possibilités qui s'offrent à lui pour tenter de régulariser son séjour en Belgique ; 

- une attestation de suivi de Monsieur [S.B.], psychologue au 

Centre de santé mentale de Watermael-Boitsfort, qui atteste du suivi psychologique du requérant ; 

- un courrier de l'Université Saint-Louis, les codes d'accès, un bulletin de versement, la preuve de 

paiement et des copies d'écran, qui établissent son inscription à l'Université. 

 

Dans leur témoignage du 24 mai 2018, ses colocataires, [M.M.], [F.M.] et [E.M.] déclarent notamment ce 

qui suit à propos du requérant : 

« [[…] «  

 

Son colocataire [A.A.]ajoute que : 

« […] ». 

 

Ces éléments sont constitutifs de la vie privée du requérant et doivent faire l'objet d'un examen 

rigoureux au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

En l'occurrence, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que la partie adverse a 

procédé à une mise en balance des intérêts en présence au regard de l'article 8 de la Convention, La 

partie adverse n'expose aucunement les motifs 

pour lesquels l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas violé en l'espèce, 

et en quoi les éléments susvisés ne constituent pas un obstacle à l'éloignement du requérant 

La partie adverse se limite en effet à considérer qu'il n'y a aucune trace de la présence du requérant 

comme étudiant dans les bases de données existantes et considère que ces éléments ne sont pas de 

nature à remettre en question la nécessité d'une mesure d'éloignement. 

Cette motivation est tout à fait lacunaire et inadéquate au regard des éléments susvisés. 

Il résulte de ce qui précède que la partie adverse ne s'est pas livrée en l'espèce, à un examen aussi 

rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle avait ou devait avoir 

connaissance au moment de prendre la décision attaquée, et que la violation invoquée de l'article 8 de 

la Convention européenne doit dès lors être considérée comme sérieuse en ce que la décision attaquée 

n'est pas adéquatement motivée au regard de cette disposition, 

À supposer que la partie adverse ait pris les éléments susvisés en considération, quod non, il lui 

incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci ne constituaient pas un 

obstacle à la délivrance de l'ordre de quitter le territoire litigieux. 

 

12. 

La décision attaquée n'est pas adéquatement motivée et viole l'article 8 de la Convention européenne 

des droits de l'homme, l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les articles et principes 

visés au moyen. 

 

Troisième branche 

13. 

La partie adverse n'a procédé à aucun examen sérieux sous l'angle de l'article 3 de la Convention 

européenne des droits de l'homme préalablement à la décision querellée. 

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après « 

CEDH ») dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains 

ou dégradants ». 

Cette disposition consacre Tune des valeurs fondamentales de toute société démocratique et prohibe 

en termes absolus la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les 

circonstances et les agissements de la victime11. 

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que Téloignement par un Etat membre peut soulever 

un problème au regard de l'article 3 de la CEDH, et donc engager la responsabilité d'un État contractant 
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au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la partie requérante 

courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumise à des traitements contraires à  l'article 

3 de la CEDH. Dans ces conditions, l'article 3 de la CEDH implique l'obligation de ne pas éloigner la 

personne en question vers ce pays12. 

Cette obligation a; également été incorporée dans la législation communautaire puisque l'article 19; 

paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précise, notamment, que 

nul ne peut être éloigné vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à des traitements 

inhumains ou dégradants. 

 

En ce qui concerné l'appréciation du risque de traitement prohibé par l'article 3 de la CEDH, Votre 

Conseil a jugé que : 

« […]) »13. 

Dans son arrêt Paposhviii, la Cour a jugé que lorsque sont produits des éléments susceptibles de 

démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse éthit mise à exécution, 

les intéressés seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3, 

« il incombe aux autorités de l'État de renvoi, dans ie cadre des procédures internes, de dissiper les 

doutes éventuels à leur sujet 

 

Dans son arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a rappelé que l'examen de l'article 3 de la 

Corivention devait se faire préalablement à l'adoption de la mesure d'éloignement15. 

 

14. 

En droit belge, l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

« Lors de la priée d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

 

L’article 1, §1, 6° de la loi du 15 décembre 1980 définit la décision d’éloignement comme étant : [….] 

L’examen de l’état de sante du requérant doit dès lors avoir lieu ‘lors de prise’ de la décision attaquée.  

 

15.  

En l’espèce la décision attaquée se limite a citer les déclarations du requérant selon lesquelles il ne 

serait pas malade sans tirer aucun conclusion au regard de l’ l'article 3 de la CEDH.  

[…] » 

 

3.3.1. 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 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62, § 1 van de vreemdelingenwet. 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. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 7, eerste lid, 1° en 2° en artikel 74/14, § 3, 1° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van 

de vereiste documenten en dat hij langer in het Rijk verblijft dan de termijn waartoe hij gemachtigd was 

door het visum aangebracht in zijn paspoort. Ook wordt vermeld dat er geen termijn voor vrijwillig 

vertrek wordt toegestaan omdat er een risico bestaat op onderduiken: verzoeker heeft na zijn illegale 

binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag ingediend binnen de door de wet 

voorziene termijn en verzoeker werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. Verzoeker 

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

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou 

voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 



  

 

 

RvV X- Pagina 9 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt onderzocht samen met de 

aangevoerde schending van de overige aangevoerde bepalingen 

 

3.3.2.1. In een eerste onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 7, 

eerste lid, 1° en 2° en van artikel 74/14, § 3, 1° van de Vreemdelingenwet. Verzoeker meent dat de 

motivering inzake het risico op onderduiken niet afdoende is. In casu werd volgens verzoeker geen 

rekening gehouden met het geheel van de omstandigheden. De bestreden beslissing beperkt zich ertoe 

te stellen dat verzoeker geen verblijfsaanvraag heeft ingediend, zonder rekening te houden met het feit 

dat verzoeker wel stappen gezet heeft om zijn administratieve situatie te regulariseren, met name heeft 

hij zich ingeschreven aan de Université Saint-Louis en woont hij samen met anderen in een huurhuis in 

Watermael-Bosvoorde. Er werd geen rekening gehouden met zijn jonge leeftijd (nauwelijks 20 jaar) en 

met het feit dat hij op zijn achttiende in Frankrijk is toegekomen in moeilijke familiale omstandigheden. 

Verzoeker heeft deze feiten meegedeeld aan de politie tijdens zijn verhoor, zodat de verwerende partij 

hiervan op de hoogte was. Het adres van verzoeker was zeker gekend omdat de politie hem heeft 

vergezeld naar zijn woning zodat hij zijn documenten kon ophalen. Verzoeker heeft nooit eerder het 

voorwerp uitgemaakt van een bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker begrijpt dus niet waarom 

het risico op onderduiken actueel is en reëel is ondanks de geschetste situatie. Wat betreft het 

ontbreken van medewerking, merkt verzoeker op dat dit onbegrijpelijk is. Het feit dat de geldigheidsduur 

van zijn visum verstreken is, kan niet volstaan om een gebrek aan medewerking met de autoriteiten vast 

te stellen. Het evenredigheidsbeginsel is geschonden. 

 

3.3.2.2. Artikel 1, § 1, 11° van de Vreemdelingenwet definieert het risico op onderduiken als volgt: 

 

“11° risico op onderduiken: het feit dat er redenen bestaan om aan te nemen dat een vreemdeling die 

het voorwerp uitmaakt van een verwijderingsprocedure, een procedure voor toekenning van 

internationale bescherming of een procedure tot vaststelling van of tot overdracht naar de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming, met het oog op 

de criteria die opgesomd worden in § 2 zal onderduiken;” 

 

Artikel 1, § 2, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 2. 

Het in paragraaf 1, 11°, bedoelde risico op onderduiken moet actueel en reëel zijn. Het wordt na een 

individueel onderzoek en op basis van een of meer volgende objectieve criteria vastgesteld, rekening 

houdend met alle omstandigheden die eigen zijn aan elk geval : 

1° de betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

ingediend, of heeft zijn verzoek om internationale bescherming niet binnen de door deze wet voorziene 

termijn gedaan; 

2° de betrokkene heeft in het kader van een procedure voor internationale bescherming, verblijf, 

verwijdering of terugdrijving valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt, 

of heeft fraude gepleegd of andere onwettige middelen gebruikt; 

3° de betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de 

overheden die belast zijn met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering 

inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; 

4° de betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan een van de volgende maatregelen wil 

houden of heeft zich reeds niet aan een van deze maatregelen gehouden: 

a) een overdrachts-, terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel; 

b) een inreisverbod dat noch opgeheven, noch opgeschort is; 

c) een minder dwingende maatregel dan een vrijheidsberovende maatregel die erop gericht is om zijn 

overdracht, terugdrijving of zijn verwijdering te garanderen, ongeacht of het om een vrijheidsbeperkende 

maatregel of een andere maatregel gaat; 

d) een vrijheidsbeperkende maatregel die erop gericht is om de openbare orde of de nationale veiligheid 

te garanderen; 

e) een door een andere lidstaat genomen maatregel die gelijkwaardig is aan de maatregelen bedoeld in 
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a), b), c) of d); 

5° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een inreisverbod in het Rijk en/of in een andere lidstaat dat 

noch opgeheven, noch opgeschort werd; 

6° de betrokkene heeft onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een beslissing tot 

weigering van binnenkomst of verblijf of een beslissing die een einde heeft gemaakt aan zijn verblijf, of 

onmiddellijk na het voorwerp te hebben uitgemaakt van een terugdrijvings- of verwijderingsmaatregel, 

een nieuwe verblijfsaanvraag of een nieuw verzoek om internationale bescherming ingediend; 

7° terwijl hij in verband met dat punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij zijn 

vingerafdrukken reeds heeft gegeven in een andere Staat die gebonden is door de Europese 

reglementering met betrekking tot de bepaling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling 

van een verzoek om internationale bescherming, na een verzoek om internationale bescherming te 

hebben ingediend; 

8° de betrokkene heeft in het Rijk of in een of meerdere andere lidstaten meerdere verzoeken om 

internationale bescherming en/of verblijfsaanvragen ingediend, die aanleiding hebben gegeven tot een 

negatieve beslissing of die niet tot de afgifte van een verblijfstitel hebben geleid; 

9° terwijl hij in verband met dat punt ondervraagd werd, heeft de betrokkene verborgen dat hij vroeger 

reeds een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend in een andere staat die gebonden is 

door de Europese reglementering met betrekking tot de bepaling van de staat die verantwoordelijk is 

voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming; 

10° de betrokkene heeft verklaard of uit zijn dossier blijkt dat hij voor andere doeleinden dan de 

doeleinden waarvoor hij een verzoek om internationale bescherming of een verblijfsaanvraag heeft 

ingediend naar het Rijk gekomen is; 

11° de betrokkene maakt het voorwerp uit van een geldboete omdat hij een kennelijk onrechtmatig 

beroep heeft ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.” 

 

Uit het bedoelde motief in de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij toepassing heeft 

gemaakt van artikel 1, § 2, 1° en 3 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 1, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet stelt dat het in § 1, 11° bedoelde risico op 

onderduiken actueel en reëel moet zijn en dat het na een individueel onderzoek en op basis van één of 

meer volgende objectieve criteria moet worden vastgesteld, rekening houdend met alle omstandigheden 

die eigen zijn aan elk geval. 

 

In de memorie van toelichting wordt hierover nog het volgende gesteld: 

 

“De inleidende zinnen van paragraaf 2 voorzien procedurele garanties die de brede discretionaire 

bevoegdheid waarover de bestuursoverheid beschikt om het (significant) risico op onderduiken te 

beoordelen beperken. 

Er wordt voorzien dat het bestaan van een actueel en reëel risico op onderduiken geval per geval en op 

basis van een of meerdere objectieve criteria die in deze paragraaf opgesomd worden, beoordeeld 

wordt. 

Het objectief criterium of de objectieve criteria die in aanmerking worden genomen, zullen dus op zich 

alleen niet volstaan om het bestaan van een dergelijk risico vast te stellen. 

Er wordt gepreciseerd dat er in het kader van deze beoordeling rekening zal moeten worden gehouden 

met alle specifieke omstandigheden van het geval, om zo te vermijden dat e automatisch kan worden 

geconcludeerd dat een (significant) risico op onderduiken bestaat omdat een of meerdere feiten die op 

de lijst vermeld worden, aanwezig zijn. 

Deze vereisten vloeien rechtstreeks voort uit de Europese definitie van het risico op onderduiken in 

artikel 3, 7), van de richtlijn 2008/115/EG en in artikel 2, n), van de verordening nr. 604/2013/EU. Er 

werd ook rekening gehouden met de richtlijnen in het Terugkeerhandboek en de rechtspraak van het 

Hof van Justitie (zie met name arrest Sagor, C-430/11, EU:C:2012:777, punt 41; arrest Mahdi, C-146/14 

PPU, EU:C:2014:1320, punten 65 tot 74). 

Zo is het mogelijk dat het (significant) risico op onderduiken in een bepaald geval op basis van een of 

meerdere feiten kan worden vastgesteld, terwijl dezelfde feiten het in een ander geval niet mogelijk 

maken om te concluderen dat dit (significant) risico bestaat, en dit omdat de omstandigheden van deze 

twee individuele gevallen anders zijn. Deze omstandigheden kunnen met name verbonden zijn met het 

gezinsleven van de betrokkene, zijn gezondheidstoestand, zijn leeftijd, zijn persoonlijkheid of zijn 

gedrag. 

Om te bepalen of er al dan niet een (significant) risico op onderduiken bestaat zal de bevoegde overheid 

elke individuele situatie in haar totaliteit moeten onderzoeken.” 

(Parl. St., Kamer, 2016-17, DOC 54 2548/001, 19.) 
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3.3.2.3. In de bestreden beslissing wordt over de reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt 

toegestaan en het risico op onderduiken het volgende overwogen: 

 

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

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

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn arrestatie 

Betrokkene verblijft reeds sedert 2016 op het grondgebied van de Schengenstaten. 

De betrokkene is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn visum type C geldig van 29/08/2016 

tot 29/10/2016. 

 

Risico op onderduiken: 

 

1° Betrokkene heeft na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag 

ingediend binnen de door de wet voorziene termijn. 

Nadat de geldigheid van het door Frankrijk afgeleverde visum verstreken was, is betrokkene in een 

illegale toestand in de Schengenzone gebleven. Tijdens deze periode van illegaliteit heeft betrokkene 

geen enkele stap ondernomen om zijn situatie administratief in orde te brengen. Betrokkene levert geen 

bewijs dat het vermoeden van illegaal verblijf kan weerleggen. 

 

3° Betrokkene werkt niet mee of heeft niet meegewerkt met de overheden. 

Aan betrokkene werd door de bevoegde overheden duidelijk gemaakt dat het visum een beperkte 

geldigheid had en dat hij deze termijn niet mocht overschrijden. 

Betrokkene werd op 19/05/2018 gehoord. Hij heeft verklaard een paspoort te bezitten, niet ziek te zijn, 

geen duurzame relatie te hebben in België, geen familie noch minderjarige kinderen te hebben en geen 

problemen te hebben in zijn land van herkomst. Betrokkene verklaart student te zijn in België, doch er is 

geen enkel spoor te vinden in de bestaande gegevensbanken van de aanwezigheid van betrokkene als 

student op het Belgisch grondgebied. Deze opmerkingen zijn echter niet van die aard dat ze de 

noodzakelijkheid van een verwijderingsmaatregel in vraag stellen.” 

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij rekening houdt met het feit dat verzoeker op legale wijze de 

Schengenzone is binnengekomen en er is gebleven nadat zijn legaal verblijf was verstreken. Tijdens zijn 

illegaal verblijf heeft hij geen stappen ondernomen om zijn situatie administratief in orde te brengen. Er 

wordt ook verwezen naar het gehoor van verzoeker en naar de verklaringen die hij daar heeft afgelegd, 

met name dat hij een paspoort heeft, niet ziek is, geen duurzame relatie heeft in België, geen familie 

noch minderjarige kinderen heeft, geen problemen heeft in zijn land van herkomst en dat hij student is. 

De verwerende partij voegt hieraan toe dat in de bestaande gegevensbanken geen spoor terug te 

vinden is van de aanwezigheid van verzoeker als student op het Belgische grondgebied. De verwerende 

partij concludeert dat de opmerkingen van verzoeker de noodzakelijkheid van de verwijderingsmaatregel 

niet in vraag stellen. 

 

Verzoeker voert aan dat hij wel stappen heeft gezet om zijn administratieve situatie te regulariseren en 

hij wijst in dit verband op zijn inschrijving aan de Université Saint-Louis en zijn woonplaats in een 

huurhuis. Er dient te worden opgemerkt dat de loutere inschrijving aan een universitaire instelling niet 

aantoont dat verzoeker stappen heeft gezet om zijn verblijf te regulariseren. Verzoeker toont immers niet 

aan dat hij een verblijfsaanvraag heeft ingediend als student en de verwerende partij stelt in de 

bestreden beslissing vast dat verzoeker niet teruggevonden kan worden in de bestaande 

gegevensbanken waaruit een verblijf als student zou blijken. Verzoeker betwist dit niet. De 

omstandigheid dat verzoeker verblijft in een huurhuis neemt niet weg dat hij geen stappen heeft gezet 

om zijn verblijfssituatie te regulariseren. 

 

Waar verzoeker erop wijst dat zijn adres gekend is door de politie en de verwerende partij omdat de 

politie hem naar zijn woning vergezeld heeft, merkt de Raad op dat het hebben van een adres niet 

wegneemt dat verzoeker na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn illegaal verblijf geen 

verblijfsaanvraag heeft ingediend, zoals vermeld wordt in het toegepaste artikel 1, § 2, 1° van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker wijst erop dat geen rekening werd gehouden met zijn jonge leeftijd en met het feit dat hij op 

zijn achttiende in Frankrijk is toegekomen in moeilijke familiale omstandigheden. Vooreerst wordt 

vastgesteld dat niet blijkt dat verzoeker op 19 mei 2018 tijdens zijn gehoor bij de politie verklaard heeft 

dat er sprake is van moeilijke familiale omstandigheden. Ook tijdens zijn gehoor na de bestreden 
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beslissing, op 22 mei 2018 in het gesloten centrum, heeft verzoeker nergens melding gemaakt van 

moeilijke familiale omstandigheden. Bijgevolg kon de verwerende partij hiervan geen melding maken in 

de bestreden beslissing. Verder dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet betwist dat hij 

meerderjarig is. Verzoeker toont niet op concrete wijze aan dat hij om één of andere reden een 

kwetsbaar profiel zou hebben. De Raad ziet niet in waarom de omstandigheid dat er sprake was van 

een moeilijke familiale context op het ogenblik waarop hij legaal Frankrijk binnenkwam, hem zou 

verhinderen om tijdens zijn illegaal verblijf in België stappen te ondernemen om zijn verblijf te 

regulariseren. Alleszins verduidelijkt verzoeker dit in het verzoekschrift op geen enkele wijze. 

 

De omstandigheid dat verzoeker een adres heeft en nooit eerder het voorwerp heeft uitgemaakt van een 

bevel om het grondgebied te verlaten, neemt niet weg dat hij na zijn illegale binnenkomst of tijdens zijn 

illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag heeft ingediend en dat hij wist dat hij de beperkte 

geldigheidstermijn van zijn visum overschreden had. 

 

Het lijkt prima facie niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te oordelen dat verzoeker niet 

meewerkt of niet heeft meegewerkt in het kader van zijn betrekkingen met de overheden die belast zijn 

met de uitvoering van en/of het toezicht op de naleving van de reglementering inzake de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, nu hij de beperkte 

geldigheidsduur van zijn visum heeft overschreden. In de bestreden beslissing werd reeds vastgesteld 

dat verzoeker geen stappen heeft ondernomen om zijn situatie in orde te brengen. Uit de stukken van 

het administratief dossier blijkt evenmin dat verzoeker zich na binnenkomst in België is gaan melden bij 

de gemeente of dat hij zich op één of andere wijze kenbaar heeft gemaakt bij de autoriteiten. Verzoeker 

kan niet voorhouden dat een loutere inschrijving aan een universitaire instelling een mededeling aan de 

autoriteiten betreft dat hij zich op Belgisch grondgebied bevindt en zijn verblijfsstatus wenst 

geregulariseerd te zien. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt bijgevolg prima facie dat de verwerende partij een 

individueel onderzoek heeft gevoerd waarbij rekening werd gehouden met alle omstandigheden eigen  

aan de situatie van verzoeker, dat het risico op onderduiken actueel en reëel is en dat dit op basis van 

twee objectieve criteria werd vastgesteld, met name dat verzoeker na zijn illegale binnenkomst of tijdens 

zijn illegaal verblijf geen verblijfsaanvraag heeft ingediend binnen de door de wet voorziene termijn en 

dat verzoeker niet meewerkt of niet heeft meegewerkt met de overheden. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht in dit verband kan niet worden aangenomen, evenmin 

als een schending van de artikelen 1, 7 en 74/17 van de Vreemdelingenwet. 

 

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt slechts 

het redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt 

hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het 

geval is. Gelet op voorgaande analyse blijkt dat verzoeker met zijn betoog prima facie geen schending 

van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als toepassing hiervan aannemelijk maakt. 

 

In de continentale rechtstraditie hebben arresten geen precedentenwaarde.  

 

3.3.3.1. In een tweede onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 

van het EVRM en van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, dat een omzetting vormt van artikel 5 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). Hij voert aan een 

privéleven te hebben in België. Hij huurt een studentenkamer in een huis in Watermael-Bosvoorde, hij 

heeft zich in oktober 2017 ingeschreven als vrije student voor enkele vakken uit het bachelorprogramma 

in de economische, sociale en politieke wetenschappen aan de Université Saint-Louis, hij wilde in juni 

2018 zijn examens afleggen. Hij heeft stappen ondernomen om zijn verblijf te regulariseren. Sinds 

enkele maanden volgt verzoeker een psychotherapeutische behandeling in het centrum voor geestelijke 

gezondheidszorg te Watermael-Bosvoorde. Verzoeker voegt bij huidig verzoekschrift stukken toe in dit 

verband: drie getuigenissen van zijn medehuurders, andere getuigenverklaringen, een huurattest voor 

zijn studentenkamer, een attest van een advocaat dd. 28 mei 2018 dat verzoeker op 15 maart 2018 bij 

haar geïnformeerd heeft over de verschillende mogelijkheden om zijn verblijf in België te regulariseren, 

een attest dd. 24 mei 2018 dat hij gevolgd wordt door een psycholoog in het centrum te Watermael-
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Bosvoorde, stukken inzake de inschrijving en het volgen van lessen aan de Université Saint-Louis. 

Verzoeker meent dat uit de bestreden beslissing geen enkele belangenafweging blijkt inzake artikel 8 

van het EVRM. Hij meent dat de verwijzing naar het feit dat hij niet ingeschreven is in de bestaande 

databanken en dat deze elementen een verwijderingsmaatregel niet in de weg staan, niet voldoende is. 

 

3.3.3.2. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging  heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven hier te lande, en anderzijds 

het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900). 

 

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

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermenswaardig privé- en/of 

familie- en gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd 

gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing. 
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Verzoeker voert aan dat hij een privéleven heeft in België als student en dat de omstandigheid dat 

daarvan geen spoor terug te vinden is in de bestaande gegevensbanken zodat de noodzakelijkheid van 

de verwijderingsmaatregel niet in vraag wordt gesteld, niet volstaat. 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 'familie- en gezinsleven', noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

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

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

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het EHRM benadrukt dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het mogelijk, noch 

noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is  eveneens een feitenkwestie.    

 

In de bestreden beslissing wordt in dit verband het volgende overwogen: 

 

“Betrokkene werd op 19/05/2018 gehoord. Hij heeft verklaard een paspoort te bezitten, niet ziek te zijn, 

geen duurzame relatie te hebben in België, geen familie noch minderjarige kinderen te hebben en geen 

problemen te hebben in zijn land van herkomst. Betrokkene verklaart student te zijn in België, doch er is 

geen enkel spoor te vinden in de bestaande gegevensbanken van de aanwezigheid van betrokkene als 

student op het Belgisch grondgebied. Deze opmerkingen zijn echter niet van die aard dat ze de 

noodzakelijkheid van een verwijderingsmaatregel in vraag stellen.” 

 

Uit het gehoor van verzoeker bij de politie op 19 mei 2018 blijkt inderdaad dat hij verklaard heeft niet 

ziek te zijn, geen partner in een duurzame relatie of kinderen te hebben in België en ingeschreven te zijn 

aan de Université Saint-Louis in Brussel. 

 

Uit het motief dat hierboven wordt weergegeven, blijkt dat de verwerende partij rekening heeft gehouden 

met al de elementen die verzoeker heeft meegedeeld inzake een familieleven (geen duurzame relatie 

en geen kinderen in België) en inzake zijn privéleven (inschrijving als student). Inzake verzoekers 

privéleven verduidelijkt de verwerende partij in de bestreden beslissing dat er geen spoor is terug te 

vinden van verzoekers aanwezigheid als student in België in de bestaande gegevensbanken.  

 

Verzoeker meent dat het niet volstaat te stellen dat geen spoor van hem is terug te vinden als student in 

België in de bestaande gegevensbanken. In het verzoekschrift verduidelijkt verzoeker dat hij is 

ingeschreven als vrije student en ontkent hij niet dat hij nooit een verblijfsaanvraag als student heeft 

ingediend, zodat hij de vaststellingen van de verwerende partij in dit verband niet ontkracht. 

 

Er wordt opgemerkt dat de getuigenverklaringen van zijn medehuurders en de andere 

getuigenverklaringen van kennissen en het bewijs dat hij een studentenkamer huurt, niet volstaan om 

een beschermenswaardig privéleven aan te tonen, evenmin als het volgen van psychotherapie en het 

raadplegen van een advocaat. Het privéleven bestaat uit de optelsom van alle banden die de 

vreemdeling met België is aangegaan, zoals het spreken van de taal, het volgen van een opleiding, het 

hebben van werk, het deelnemen aan verenigingsleven, het aangaan van vriendschappen en het 

aangaan en onderhouden van (familie)relaties, etc. Er moet vervolgens nagegaan worden of er 

uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn die maken dat de vreemdeling voor het uitoefenen van zijn 

privéleven gebonden is aan België. Verzoeker toont dit op geen enkele wijze aan.  

 

Bijgevolg steunt het niet op een verkeerde feitenvinding en is het niet kennelijk onredelijk van de 

verwerende partij om een onder artikel 8 van het EVRM beschermenswaardig privéleven van verzoeker 

in België niet te aanvaarden. 

 

Ten overvloede wordt erop gewezen dat verzoekers vermeende privéleven zich volledig heeft 

ontwikkeld in een periode waarin hij zich bewust was dat zijn verblijfsstatus er toe leidde dat het 

voortbestaan van het privéleven in het gastland vanaf het begin precair was. De omstandigheid dat hij in 

maart 2018 een advocaat geraadpleegd heeft om te informeren naar mogelijkheden van regularisatie in 

België, doet hieraan geen afbreuk. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het raadplegen 

van een advocaat niet is uitgemond in het effectief indienen van een verblijfsaanvraag. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet wordt prima 

facie niet aangetoond, evenmin als een schending van de materiële motiveringsplicht in dit verband. 



  

 

 

RvV X- Pagina 15 

 

3.3.4.1. In een derde onderdeel van het enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 3 van 

het EVRM en artikel 19 van het Handvest, evenals artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Verzoeker  

stelt dat er geen enkel onderzoek werd gevoerd in het licht van artikel 3 van het EVRM en hij verwijst  

naar rechtspraak die stelt dat een rigoureus onderzoek in dit verband noodzakelijk is. Verzoeker meent 

dat een onderzoek naar zijn gezondheidstoestand noodzakelijk is bij het nemen van de bestreden 

beslissing. De bestreden beslissing beperkt zich echter tot de vermelding dat verzoeker niet ziek is. Dit 

onderzoek is absoluut niet voldoende omdat verzoeker psychotherapie volgt in het centrum voor 

geestelijke gezondheidszorg in Watermael-Bosvoorde en de behandelende psycholoog attesteert dat 

een wekelijkse verderzetting van de behandeling nodig is. Evenmin werd rekening gehouden met de 

jonge leeftijd van verzoeker. 

 

3.3.4.2. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

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

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

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

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

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een probleem ten aanzien van 

artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat verantwoordelijk kan stellen, 

wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende partij in het 

land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen aan behandelingen die in strijd 

zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3 van het EVRM de verplichting 

in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 

75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 66). 

 

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 algemene situatie in een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de 

informatie vervat in de recente verslagen afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor 

de verdediging van de rechten van de mens, zoals 'Amnesty International' of van regeringsbronnen (zie 

bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, 

Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, 

Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit 

van slechte behandelingen wegens een instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een 

inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie: EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd 

Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het beschikt, een algemene situatie 

beschrijven, de specifieke beweringen van een verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd 

door andere bewijselementen (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, 

Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005, Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, 

Müslim/Turkije, § 68). 

 

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 
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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). 

 

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). 

 

Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de omstandigheden eigen aan het geval van de 

verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de materiële mogelijkheid beschikken om te 

gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § 366). 

 

In dit geval wordt het bestaan van een reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden 

behandeling beoordeeld op grond van de omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of 

had moeten hebben op het ogenblik van de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 

december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20 maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; 

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een 

zo nauwkeurig mogelijk onderzoek doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door 

artikel 3 van het EVRM verboden behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, 

§§ 293 en 388). 

 

3.3.4.3. Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoeker het volgende verklaard heeft tijdens zijn 

gehoor door de politie op 19 mei 2018: 

 

“2. Om welke redenen keerde u niet terug naar uw herkomstland of kan u niet terugkeren naar uw 

herkomstland, of naar het land waar u een asielaanvraag indiende. 

Omdat zijn visum verlopen was hij vreest dat hij daarna niet meer terug in Europa kan Geen problemen 

in Marokko. 

3. Heeft u een ziekte die u belemmert te reizen of terug te keren naar uw herkomstland? Zo ja, welke 

ziekte? 

Neen.” 

 

Hieruit blijkt dat verzoeker geen melding heeft gemaakt van gezondheidsproblemen of van een vrees 

voor terugkeer naar Marokko. Het attest van een psycholoog dat verzoeker bij huidig verzoekschrift 

voorlegt, dateert van 24 mei 2018 en dus van na de bestreden beslissing, zodat hiermee geen rekening 

kon worden gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. Verzoeker heeft evenmin tijdens zijn 

gehoor van 19 mei 2018 melding gemaakt van de psychotherapie die hij volgt. 

 

Bijgevolg kon het onderzoek dat de verwerende partij voerde op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing, geen rekening houden met de psychotherapeutische behandeling die verzoeker 

volgt. Hij had immers enkel verklaard dat hij niet ziek was. Evenmin moest een onderzoek worden 

gevoerd naar de situatie in het land van herkomst voor verzoeker, aangezien verzoeker verklaarde geen 

problemen te hebben in Marokko. Bijgevolg moest hierover evenmin worden gemotiveerd. De 

aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht in dit verband kan dus niet worden 

aangenomen. Er wordt herhaald dat arresten in de continentale rechtstraditie geen precedentenwaarde 

hebben. 

 

Verzoeker kan prima facie niet gevolgd worden waar hij aanvoert dat in casu geen zorgvuldig onderzoek 

werd gevoerd in het kader van artikel 3 van het EVRM. 

 

Het attest van de psycholoog van 24 mei 2018 vermeldt dat verzoeker momenteel een 

psychotherapeutische behandeling volgt en dat het voor de psycholoog essentieel is dat verzoeker deze 

behandeling kan voortzetten, a rato van één behandeling per week. Verzoeker toont echter in het 

geheel niet aan dat dat hij in Marokko geen psychotherapeutische behandeling kan krijgen. 
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Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt prima facie niet aangetoond, evenmin als een 

schending van artikel 19 van het Handvest, dat een gelijkaardige bepaling bevat, of van artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet. 

 

3.3.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Verzoeker slaagt er niet in aan te tonen dat er in casu werd uitgegaan van een foutieve feitenvinding, 

zodat de schending van de zorgvuldigheidsplicht niet kan worden aangenomen. Evenmin is er sprake 

van een manifeste appreciatiefout. 

 

Het enig middel is prima facie niet ernstig. 

 

3.4. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. Dit volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

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 

onderzocht. 

 

 

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 een juni tweeduizend achttien door: 

 

Mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter 

 

Mevr. S. KEGELS toegevoegd griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. KEGELS M.-C. GOETHALS 


