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 nr. 205 392 van 15 juni 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ALENKIN 

Vlaamse Kaai 76 

2000 ANTWERPEN 

  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 Russische nationaliteit te zijn, op 14 juni 2018 tegen 

ontvangstbewijs heeft neergelegd 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 11 juni 2018 tot afgifte van een bevel om het 

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

 

Gezien titel Ibis, 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 14 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ALENKIN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster, die op onbekende datum het Schengengrondgebied heeft betreden, dient op 19 

februari 2010 bij de Belgische autoriteiten een verzoek om internationale bescherming in. Inzake dit 

verzoek neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 21 januari 2011 de 
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beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Ook in beroep weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verzoekster de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Dit bij arrest van 21 juni 2011 met nummer 

63 586. 

 

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

(hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) neemt op 29 juni 2011 de beslissing tot afgifte van en 

bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker.  

 

1.3. Verzoekster treedt op 18 november 2015 in België in het huwelijk met de heer M.D., een Armeense 

onderdaan die wettig in België verblijft. 

 

1.4. Bij brief van 6 juni 2017 dient verzoekster een aanvraag in om te worden gemachtigd tot een verblijf 

van meer dan drie maanden, 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). Deze aanvraag wordt op 27 november 2017 door de gemachtigde van de 

staatssecretaris onontvankelijk verklaard. Op dezelfde dag wordt eveneens beslist tot de afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten. Het tegen deze beslissingen ingestelde beroep wordt door de 

Raad op 8 juni 2018 verworpen, bij arrest met nummer 205 097. 

 

1.5. Op 11 juni 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding naar de grens en met vasthouding met het oog 

op verwijdering. Deze beslissing, die verzoekster op dezelfde datum ter kennis wordt gebracht, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten  

Aan de Mevrouw, die verklaart te heten: 

naam: [V.] 

voornaam: [M.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Russische Federatie 

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, tenzij 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: 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van ZP Schaerbeek St.-

Josse Evere op 11/06/2018 en werd rekening gehouden met haar verklaringen. 

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; 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldige verblijfstitel op het 

moment van haar arrestatie. 

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

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

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat zij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

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

het meest recente haar ter kennis gegeven werd op 11/01/2018. 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 haar 

evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Bovendien werd betrokkene zowel door de gemeente 

Welkenraedt als door de gemeente Sint-Joost-ten-Noode 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). Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat 

vooraf gaat, toegekend. 
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Betrokkene diende een aanvraag in voor het verwerven van verblijf op humanitaire gronden (9bis) op 

12/06/2017. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard door DVZ en deze beslissing werden aan 

betrokkene op 11/01/2018, tezamen met een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 

30 dagen. Het op 27/11/2017 ingediende beroep tegen deze beslissing en dit bevel heeft geen 

schorsende werking. De omstandigheid dat de terugleiding naar het land van herkomst wordt 

uitgevoerd, belet betrokkene niet haar verdediging in hangende procedures voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen te laten waarnemen door een advocaat van haar keuze, vermits op hem 

niet de verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het mogelijke doen om de 

belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende procedures te benaarstigen. 

Artikel 74/13 van de wet van 15/12/1980 bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

[…] de minister of zijn gemachtigde rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Naast de wet kunnen ook bovenstatelijke bepalingen, inzonderheid de artikelen 3 en 8 EVRM, bij de 

motivering betrokken worden. Het uitgangspunt blijft evenwel dat:  

- volgens het internationale recht komt het in beginsel aan de Staten toe om toe te zien op de toegang, 

het verblijf en verwijdering van vreemdelingen (cf. EHRM 6 december 2012, D.N.W./Zweden, § 34; 

EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland, § 54); 

- elke Staat bepaalt vrij welke vreemdelingen tot het grondgebied worden toegelaten, er op mogen 

verblijven of ervan verwijderd worden (cf. E. VAN BOGAERT, Volkerenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1982, 

2012, 77), artikel 5,1, f. EVRM indachtig. 

Betrokkene huwde op 14/11/2015 te Sint-Joost-ten-Noode met de legaal in het Rijk verblijvende heer 

[D.,M.] (geboren op […] te […] van Armeense nationaliteit). Uit het verhoor afgenomen op 11/06/2018 

door de politie van ZP Schaerbeek St-Josse Evere blijkt dat mevrouw na een behandeling in het 

universitair ziekenhuis, momenteel 1 maand zwanger is. Wettelijk gezien is er nog geen sprake van een 

kind. Gezien dit feit, gecombineerd met het feit dat betrokkene in het verslag van het verhoor 

afgenomen door de politie van ZP Schaerbeek St-Josse Evere dd. 11/06/2018 verklaart dat zij geen 

medische problemen heeft, vormt deze prille zwangerschap geen hinderpaal voor een repatriëring naar 

haar land van herkomst om aldaar via de wettelijke kanalen een aanvraag voor een verblijfsrecht in 

België te doen. In die optiek beslissen wij ook betrokkene geen inreisverbod op te leggen. 

Het feit dat betrokkene gehuwd is met een legaal in het Rijk verblijvende derdelander en dat zij sinds 1 

maand zwanger is, geeft haar niet automatisch recht op verblijf. De verplichting om de aanvraag tot 

machtiging tot verblijf in te dienen via de gewone procedure (bij de Belgische diplomatieke post in het 

land van herkomst) betekent een tijdelijke scheiding en brengt geen ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel met zich mee. Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de 

terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit 

staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. In zijn arrest (nr. 27.844) dd. 27.05.2009 

stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen het volgende: “De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van 

het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster zou toelaten de bepalingen 

van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.” Overeenkomstig de vaste rechtspraak van de 

Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te 

stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van artikel 8 van het 

EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 december 2005, nr. 

152.639). 

Uit het administratief dossier van betrokkene blijkt bovendien dat verschillende naaste familieleden, 

waaronder haar ouders, haar broer en zus, nog steeds in het land van herkomst wonen. Gezien het feit 

dat betrokkene nog verschillende naaste familieleden heeft in het land van herkomst die haar voor de 

benodigde periode zullen kunnen opvangen en ondersteunen, en gezien het feit dat haar echtgenoot 

haar bovendien kan vergezellen naar het land van herkomst of via moderne communicatiemiddelen de 

gezinsband kan onderhouden in afwachting van een wettelijke toelating tot binnenkomst op Belgisch 

grondgebied, merken we op dat de tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de 

noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, het gezins-en privéleven van 

betrokkenen niet in die mate verstoort dat er sprake zou zijn van een schending van het gezinsleven, 

niet in de zin van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, noch in de zin van artikel 8 EVRM (EHRM 19 

februari, Gul/Zwitserland, 22 EHRM 228; EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E.v.Zweden, par.100). 

Gelet op wat vooraf gaat primeert het algemeen belang op het privaat belang, en bestaat en rust er 

geen positieve 

verplichting op België, waardoor de doelstellingen van de vreemdelingenwet, die een politiewet is, in 

acht moeten worden genomen. Bijgevolg wordt geen schending van artikel 8 EVRM aannemelijk 

gemaakt.  

Terugleiding naar de grens 
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Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van (plaats) op (datum) 

en werd rekening gehouden met zijn verklaringen. 

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: 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Er bestaat een risisco op onderduiken: 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat zij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

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

het meest recente haar ter kennis gegeven werd op 11/01/2018. 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 haar 

evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Bovendien werd betrokkene zowel door de gemeente 

Welkenraedt als door de gemeente Sint-Joost-ten-Noode 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). Een dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat 

vooraf gaat, toegekend. 

Betrokkene werd gehoord op 11/06/2018 door de politiezone van ZP Schaerbeek St.-Josse Evere en 

geeft geen reden op waarom zij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland. In datzelfde verhoor 

verklaart zij eveneens geen medische problemen te kennen. Een repatriëring houdt dus geen schending 

van artikel 3 van het EVRM in. 

Verder staven de motieven van de verwijdering, hierboven ter kennis gegeven, eveneens de 

terugleiding naar de grens. 

Vasthouding 

[…]”. 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid  

 

Overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet kan de vreemdeling die het voorwerp is 

van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing van artikel 7 van deze wet, tegen die 

maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele 

rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. In zoverre de 

vordering ook is gericht tegen de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering, moet worden 

vastgesteld dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de vordering onontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

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

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

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

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

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 
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3.2.1. 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”. 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Verzoekster betoogt dat zij van haar vrijheid is beroofd. In deze situatie kan worden aangenomen dat 

het uiterst dringend karakter van de vordering afdoende blijkt. Aangezien vaststaat dat verzoekster is 

vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemde-

lingenwet en gelet op de bepalingen van artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient 

het imminent karakter van de tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsmaatregel te worden 

aangenomen. Verweerder betwist dit ook niet in de nota met opmerkingen. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

3.3.1. 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 vernieti-

ging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoer-

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

 

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

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

2004, nr. 138.590; RvS 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. 

 

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

artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (hierna: EVRM), is 

de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid gehouden tot een onaf-

hankelijk 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 
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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 die 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 een schending van 

de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het EVRM, 

van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van 

het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Zij licht het middel toe als volgt: 

 

“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 én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

Het ernstig en moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoekster bij het indienen van huidig 

verzoek tot nietigverklaring van de bestreden beslissing en tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing is zéér actueel aangezien de bestreden beslissingen aan verzoekster en haar 

familie een leven in België ontzegd wordt en ze reeds het bevel ontving om het grondgebied te verlaten 

en terug te keren naar haar land van herkomst ondanks verzoekster van mening is dat ze in haar land 

van herkomst niet kan terugkeren op grond van artikel 3 van het EVRM en geen kans krijgt om normal 

gezinsleven te voeren in de zin van artikel 8 van het EVRM.. 

Het gaat in casu over een situatie van “uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

Verzoekster kwam naar België op 19 februari 2010 om politiek asiel aan te vragen. 

Deze werd geweigerd door de Belgische asielinstanties. 

Verzoekster trad op 14 november 2015 in België in het huwelijk met haar huidige echtgenoot de heer 

[D.M.], geboren op […].  

De echtgenoot van verzoekster is geregulariseerd in België. 

Hij vroeg enige tijd geleden Belgische nationaliteit op grond van artikel 12bis van de WBN (zie stuk 2). 

Zijn procedure is momenteel nog lopende. Hij verwacht spoedig een gunstuge beslissing daaromtrent. 

Verzoekster is momenteel zwanger (zie stukken 3 en 5). 

Volgens de behandelende arts dient verzoekster noodzakelijk in België te worden behandeld omwille 

van speciale procedure van haar zwangerschap na medisch intensieve behandeling. 

Het wordt bevestigd door prof. Dokter H. Tournaye op 12 juni 2018 (zie stuk 3). 

De medische opvolging dient immers noodzakelijk in België te gebeuren minstens tot 7 weken van 

zwangerschap bijgevolg nog langer dan 1 maand. 

Bovendien dient verzoekster in goede omstandigheden verblijven om fatale gevolgen te vermijden t.a.v. 

haar vrucht. 

Het verblijf in gesloten centrum is in dergelijke situatie strijdig met artikel 3 van het EVRM. 

De bevindingen van prof. Dokter H. Tournaye, een zekere specialist in deze materies, kunnen 

bezwaarlijk worden tegengesproken. 

Dat is momenteel de voornaamste reden waarom verzoekster niet kan terugkeren naar het land van 

herkomst.  

De bevindingen van prof. Dokter H. Tournaye, een zekere specialist in deze materies, kunnen 

bezwaarlijk worden tegengesproken. 

Dat is de voornaamste reden waarom verzoekster niet kan terugkeren naar het land van herkomst.  

De bestreden beslissing stelt niet correct dat verzoekster reeds 1 maand zwanger is. 
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Het is casu rond 2 weken. 

De bestreden beslissing houdt geen rekening met het feit dat het niet over een gewone zwangerschap 

gaat. 

Het gaat over een speciale en zeer gevoelige procedure en niet over een gewone zwangerschap. 

Er kunnen bovendien moeilijkheden zijn in de loop van deze speciale zwangerschap. 

De tegenpartij houdt geen rekening met deze dingen wat tot ernstige gevolgen kan leiden. 

Het blijkt dat de ambtenaar die bestreden beslissing nam niet mocht begrepen dat het niet over de 

gewone procedure van zwangerschap gaat! 

De bestreden beslissing gaat voorbij de gevoelige situatie van verzoekster! 

Deze situatie blijkt uit de toegevoegde stukken van het dossier. 

De bestreden beslissing was te snel genomen niettegenstaande fax van de advocaat van verzoekster 

gestuurd op dezelfde dag van 11 juni 2018 met een korte uitleg vaan de situatie. 

Er was geen tijd besteed door de Dienst Vreemdelingenzaken om de gevoelige situatie van verzoekster 

goed te kunnen begrijpen. 

Dat is spijtig. 

Verzoekster heeft tevens politieke problemen in het land van herkomst en overweegt om een nieuwe 

verzoek tot internationale bescherming in te dienen. 

Zij dient daarvoor nog eerst bewijzen te hebben. 

De echtgenoot van verzoekster werkt tevens momenteel met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 

duur (zie zijn loonfiches stuk 4). 

Verzoekster zit tevens in een grote moeilijkheid om België te verlaten en gezinshereniging te vragen in 

de Russische Federatie. 

Haar echtgenoot zit bovendien op dit moment in een procedure van aanvraag van de Belgische 

nationaliteit en zal snel Belg worden. 

Ze dient daarvoor tevens lange tijd te verblijven zonder een kans om normaal gezinsleven te voeren. 

De aanvraag van gezinshereniging in België is echter niet mogelijk volgens de huidige wetgeving. 

Dat zal echter mogelijk zijn in geval van het bekomen van de Belgische nationaliteit door de 

voornoemde echtgenoot van verzoekster. 

Haar terugkomst naar het land van herkomst is bijzonder moeilijk en strijdig met artikel 8 van het EVRM. 

Verzoekster en haar man vormen een zeer goed gezin. 

De in de beslissing genoemde weigering in de procedure uit artikel 9bis van de Vreemdelingenwet werd 

door verzoekster aangevochten. 

Deze procedure loopt momenteel bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zonder dat in deze zaak 

een beslissing werd genomen. 

Verzoekster verkeert zich momenteel in bijzondere moeilijkheid om terug te keren naar het land van 

herkomst en daar onbepaalde tijd te verblijven. 

Artikel 8 van het EVRM komt in het gedrang in de hypothese van het terugsturen van verzoekster.  

Het is voor verzoekster uitermate moeilijk om België te verlaten omdat dit zou neer komen op het 

volledig doorbreken van de bestaande harmonie van haar gezin en op een te grote risico van terugkeer. 

Het is volstrekt onredelijk dat verzoekster haar echtgenoot hier dient achter te laten en dient terug te 

keren naar haar land van herkomst.  

Haar familiale leven speelt momenteel zich uitsluitend in België af.  

Een daadwerkelijke familiekern in hoofde van verzoekster is duidelijk aanwezig in België welke een 

terugkeer onmogelijk of minstens zeer moeilijk maakt.  

Een beslissing tot terugkeer zou een schending uitmaken van het artikel 8 van het Europees Verdrag ter 

bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden.  

Dergelijke beslissing zou een zware en ongerechtvaardigde inmenging in het recht van verzoekster op 

eerbied voor haar privéleven en familiaal leven vormen.   

Dergelijke beslissing zou een zware en ongerechtvaardigde inmenging in het recht van verzoekster op 

eerbied voor haar privéleven en familiaal leven vormen.   

Het artikel 8 van het Europese Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens beschermt immers 

het recht van het individu op eerbied voor zijn privéleven en familiaal leven.  

Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie d.d. 19 september 1997 resulteert dat het artikel 8 van het 

EVRM rechtreeks effect heeft in het Belgisch recht (Cass., 19 september 1977, nummer JC979J2).  

Het artikel 8 beschermt “ het recht van elk menselijk wezen om zijn affectieve, seksuele en familiale 

relaties te beleven in vol respect van zijn vrijheid, zijn waardigheid en zijn verantwoordelijkheid” voor de 

ontwikkeling en ontplooiing van zijn eigen persoonlijkheid ( L. Renchon, “La convention europeenne et la 

regulartion des relations affectieves et familiales dans une société démocratique”, in la Mieze en oeuvre 

interne de la Convention europeenne des droits de l’Homme, Ed. Jeune Barreau de Bxl, 1994, p. 368-

369).  
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Het artikel 8 dekt tevens verschillende situaties en men kan “als normaalgesproken behorend tot het 

privé-leven” beschouwen “alles wat de persoonlijke gezondheid betreft, de godsdienstige of morele 

overtuigingen, het affectieve en familiale leven, vriendschapsrelaties, en, onder bepaalde 

voorbehouden, het beroepsleven en het materiële leven” ( Cohen-Jonathan, La Convention Europeenne 

de droits de l’Homme, 1989, p. 368-369 ).  

Het lijdt geen enkel twijfel dat voor verzoekster het samenzijn een fundamenteel element uitmaakt van 

het privé-leven beschermd door het artikel 8 van het EVRM ( CICE, arrest Volesky dd. 29 juni 2004, 

nummer 63627/00); zelf als afwijkingen van dit recht toegestaan kunnen worden onder de voorwaarden 

voorzien door het artikel 8, alinea 2 van het EVRM, dan nog wordt ten allen tijde de familiale eenheid als 

principe behouden en mag de scheiding slechts de uitzondering zijn.  

Paragraaf 2 van voormeld artikel staat enkel inmenging in dit recht toe wanneer er op cumulatieve wijze 

aan drie voorwaarden wordt voldaan: de inmenging moet voorzien zijn door de wet, zij moet conform 

zijn met de wettelijke doelstellingen gedefinieerd door deze paragraaf en zij moet noodzakelijk zijn in 

een democratische maatschappij.  

Deze laatste vereiste betekent dat de maatregel gerechtvaardigd moet zijn door een gebiedende sociale 

nood en in proportie dient te zijn met de nagestreefde wettelijke doelstelling (Europees Hof R.M., 13 juli 

1995, R.D.E., 1996, p. 755).  

De Europese Commissie van de Rechten van de Mens heeft de gelegenheid gehad om te herhalen dat, 

wanneer de vreemdeling geen familiale banden heeft noch andere banden van sociale integratie in het 

land waarheen hij wordt geleid, de verwijdering van deze vreemdeling enkel in uitzonderlijke gevallen 

zou kunnen worden gezien als geproportioneerd (Europees Hof, arrest Djeroud, 23 januari 1991, serie 

A, nummer 191-B, p. 35-36, § 65).  

Een beslissing tot terugkeer zou een inmenging uitmaken in de privé-sfeer en in de persoonlijk sfeer van 

verzoekster omdat zij een scheiding met zich meebrengt van hen met haar vitale entourage, haar 

sociale en affectieve cirkel.  

De Belgische overheden zijn niet alleen gehouden passief er voor te zorgen dat geen enige schade 

wordt toegebracht aan de vrijheid van het individu om een normaal privé-leven of familieleven te leiden, 

eveneens dienen zij actief er voor te zorgen dat het aan het individu de facto mogelijk wordt gemaakt 

zijn gezinsleven en privé-leven te leiden.  

Gezien wat voorafging, zou dergelijke beslissing tot terugkeer niet in proportie zijn met het door Uw 

diensten nagestreefde doel, ook al zou het doel wettelijk zijn, een dergelijke beslissing zou een 

miskenning zijn van de eerbied verschuldigd aan het privé-leven en het familiaal leven van verzoekster 

en haar echtgenoot, en zodoende ook van het artikel 8 EVRM.  

Het weze derhalve duidelijk dat er een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel bestaat in hoofde van 

verzoekster.  

Artikel 8 EVRM vormt een normatief open bepaling, die verwijst naar een niet door het rechtssysteem 

gecreërde, maar daaraan voorgegeven persoonlijke of maatschappelijke realiteit.  

Privacy is niet alleen het recht om een leven te leiden dat onttrokken is aan vreemde blikken, maar ook 

het recht om relaties aan te gaan met andere menselijke wezens. Deze ruime invulling ligt aan de basis 

van een lange reeks arresten, waarin het begrip “privé leven” zeer ruim wordt uitgelegd. Een en ander 

kadeert in het ruimer opzet van EHRM om alle rechten vervat in artikel 8 EVRM ook van toepassing te 

maken op zichtbare, publieke elementen van de menselijke persoon.  

Artikel 8 EVRM waarborgt niet als zodanig het recht om niet uit een bepaald land te worden uitgewezen. 

Desondanks erkent het EHRM dat gelet op het recht op eerbiediging van het gezinsleven, de 

terugwijzing van een persoon uit een land waar zijn familie woont verdragsonverenigbaar kan zijn.  

Artikel 8 EVRM vormt een normatief open bepaling, die verwijst naar een niet door het rechtssysteem 

gecreërde, maar daaraan voorgegeven persoonlijke of maatschappelijke realiteit. 

Privacy is niet alleen het recht om een leven te leiden dat onttrokken is aan vreemde blikken, maar ook 

het recht om relaties aan te gaan met andere menselijke wezens. Deze ruime invulling ligt aan de basis 

van een lange reeks arresten, waarin het begrip “privé leven” zeer ruim wordt uitgelegd. Een en ander 

kadeert in het ruimer opzet van EHRM om alle rechten vervat in artikel 8 EVRM ook van toepassing te 

maken op zichtbare, publieke elementen van de menselijke persoon. 

Artikel 8 EVRM waarborgt niet als zodanig het recht om niet uit een bepaald land te worden uitgewezen. 

Desondanks erkent het EHRM dat gelet op het recht op eerbiediging van het gezinsleven, de 

terugwijzing van een persoon uit een land waar zijn familie woont verdragsonverenigbaar kan zijn. 

Artikel 8 EVRM vormt een normatief open bepaling, die verwijst naar een niet door het rechtssysteem 

gecreërde, maar daaraan voorgegeven persoonlijke of maatschappelijke realiteit. 

Privacy is niet alleen het recht om een leven te leiden dat onttrokken is aan vreemde blikken, maar ook 

het recht om relaties aan te gaan met andere menselijke wezens. Deze ruime invulling ligt aan de basis 

van een lange reeks arresten, waarin het begrip “privé leven” zeer ruim wordt uitgelegd. Een en ander 
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kadeert in het ruimer opzet van EHRM om alle rechten vervat in artikel 8 EVRM ook van toepassing te 

maken op zichtbare, publieke elementen van de menselijke persoon. 

Artikel 8 EVRM waarborgt niet als zodanig het recht om niet uit een bepaald land te worden uitgewezen. 

Desondanks erkent het EHRM dat gelet op het recht op eerbiediging van het gezinsleven, de 

terugwijzing van een persoon uit een land waar zijn familie woont verdragsonverenigbaar kan zijn. 

Gelet het hiervoor vermelde zou het terugsturen van verzoekster naar hun land van herkomst, een 

schending uitmaken van artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, m.n. 

schending van verbod van foltering en neit respecteren van privé- en gezinsleven. 

Met het hiervoor vermelde heeft de verwerende partij geen rekening gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing.” 

 

3.3.2.2. Verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn.  

De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 

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

genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het determinerende 

motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven.  

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing haar niet in 

staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002).  

De bestreden beslissing werd immers bij toepassing van artikel 7, alinea 1, 1° en 74/14 §3, 1° van de 

vreemdelingenwet genomen omdat verzoekster in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij 

artikel 2 vereiste documenten en omdat zij duidelijk heeft gemaakt zich niet te willen houden aan de 

verwijderingsmaatregel. Die determinerende motieven op grond waarvan de bestreden beslissing werd 

genomen, worden door verzoekster onbesproken gelaten en derhalve niet betwist, waardoor zij volstaan 

de beslissing te schragen naar recht.  

Verzoekster kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar zij ze aanvecht in haar 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan.  

“Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

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

onderzocht;” (R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV–

14.428) 

Voor zover verzoeksters kritiek gericht is tegen de vasthouding, de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen dienaangaande geen rechtsmacht heeft. Dit onderdeel van het middel is dan ook 

onontvankelijk. 

Op 12 juni 2017 diende verzoekster een aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van artikel 9bis 

van de vreemdelingenwet. Die aanvraag werd op 27 november 2017 onontvankelijk verklaard. Hierin 

werd reeds uitvoerig gemotiveerd omtrent het aangehaalde gezinsleven met haar Armeense echtgenoot 

en werd er gemotiveerd dat verzoekster zich, teneinde een verblijfsrecht te bekomen op basis van haar 

relatie, kan beroepen op de procedure voorzien in artikel 10 van de vreemdelingenwet bij de Belgische 

diplomatieke post in het herkomstland. Er werd op gewezen dat een terugkeer slechts van tijdelijke aard 

is en dat indien zij voldoet aan de wettelijke voorschriften m.b.t. de gezinshereniging, haar recht 

automatisch zal worden erkend. Verzoekster werd ook diezelfde dag bevolen om het grondgebied te 

verlaten. Zij gaf hieraan geen gevolg en gaf geen gehoor aan het feit dat zij via legale wijze België dient 

binnen te komen en het haar vrijstaat om een aanvraag gezinshereniging in te dienen op grond van 
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artikel 10 van de vreemdelingenwet. Zij was er aldus van op de hoogte dat zij zich niet kon verschuilen 

achter haar afgesloten huwelijk en artikel 8 EVRM om in België te kunnen verblijven.   

Daargelaten of er sprake is van een voldoende hecht en effectief beleefd gezinsleven in de zin van 

artikel 8 EVRM, dient te worden opgemerkt dat uit illegaal verblijf, hetgeen overeenkomstig artikel 75 

van de Vreemdelingenwet een misdrijf is, kunnen geen rechten worden geput.  

Verzoeksters voorgehouden feitelijk gezinsleven werd in België ontwikkeld op het ogenblik dat zij zich 

bewust was of diende te zijn van haar illegale verblijfsstatus in België en aldus niet anders kon dan zich 

ervan bewust te zijn dat het voortbestaan van dit voorgehouden feitelijk gezinsleven in het Rijk precair 

was. Door zich te nestelen in illegaal verblijf en geen gevolg te geven aan een eerder bevel om het 

grondgebied te verlaten, tracht zij de Belgische Staat voor een “fait accompli” (vertaling: voldongen feit) 

te stellen, omstandigheden in welke het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vaststaand 

oordeelt dat de bescherming van artikel 8 EVRM slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan optreden. 

(EHRM, Nunez v. Norway, 28 juni 2011, n° 55597/09,  §70; EHRM, Butt v. Norway, 4 december 2012, 

n° 47017/09, §82) 

In dit opzicht, dient tevens te worden vastgesteld dat ondanks de voorgesteld gezinsleven, verzoekster 

op verblijfsrechtelijk vlak geen enkele effectieve stap heeft ondernomen met het oog de bescherming 

van het door haar voorgesteld gezinsleven en dit ondanks de inhoud van de onontvankelijkheids-

beslissing 9bis zoals supra aangehaald.  

Verzoekster toont niet aan zich in uitzonderlijke omstandigheden te bevinden, noch toont zij aan dat er 

onoverkomelijke hinderpalen aanwezig zijn om het voorgehouden gezins- en privéleven in land van 

herkomst of elders te leiden en zich (tijdelijk) te laten vergezellen door haar Armeense partner. 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

aan de wettelijke bepalingen, verstoort het voorgehouden gezinsleven van verzoeker niet in die mate 

dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM. (zie: RvV, 9 februari 2010, nr. 38 367) 

Waar zij stelt dat haar zwangerschap een terugkeer naar haar herkomstland zou verhinderen, toont zij 

dit alleszins niet aan. 

Vooreerst betwist zij niet dat zij verklaarde tijdens het verhoor op 11 juni 2018 dat zij geen medische 

problemen heeft. 

Vervolgens blijkt uit de attesten van de centrumarts dat verzoekster niet lijdt aan een ziekte die bij 

terugkeer een schending zou veroorzaken van artikel 3 EVRM en bleek zij in staat om in het gesloten 

centrum te verblijven. 

De stukken die verzoekster bij haar verzoekschrift voegt zijn ook duidelijk: 

 Stuk 3 : “Verdere opvolging van de zwangerschap is belangrijk, maar dient niet noodzakelijk in 

België te gebeuren” 

 Stuk 6 : in dit faxbericht maakt de raadsman enkel melding van een zwangerschap, waarvan het 

bestuur dus op de hoogte was bij het nemen van de beslissing en hieromtrent motiveerde. 

Op geen enkele wijze toont verzoekster aan dat haar zwangerschap haar zou verhinderen terug te 

keren naar haar herkomstland en van daaruit een procedure gezinshereniging in te dienen. Een 

schending van de artikelen 3 en 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Er worden geen ernstige middelen voorgesteld.” 

 

3.3.2.3.1. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient prima facie te worden gesteld dat de motieven van de 

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen worden gelezen, zodat verzoekster 

er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te 

vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 

2006, nr. 164.298). 

 

3.3.2.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoekster geeft aan dat verweerder dit beginsel van behoorlijk bestuur heeft geschonden in het kader 

van zijn motivering in het licht van het artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als 

volgt: 
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“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.” 

 

Verzoekster wijst op haar nog zeer prille zwangerschap. Zij en haar echtgenoot volgen een medisch 

intensieve behandeling in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Zieken-

huis in Brussel die heeft geresulteerd in deze zwangerschap. Zij stelt dat gedurende de eerste zeven 

weken van de zwangerschap, die zij nog niet heeft bereikt, de medische opvolging noodzakelijkerwijze 

in België dient te gebeuren. Zij wijst ook op het belang om in goede omstandigheden te kunnen 

verblijven “om fatale gevolgen te vermijden t.a.v. haar vrucht”. Zij stelt ook nog maar twee weken 

zwanger te zijn. Zij betoogt dat ten onrechte geen rekening wordt gehouden met het gegeven dat het in 

casu niet gaat over een gewone zwangerschap en met de gevoeligheden en moeilijkheden van haar 

zwangerschap. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster verklaarde dat zij ongeveer één 

maand zwanger is als gevolg van een medische behandeling aan het Universitair Ziekenhuis van 

Brussel. Van deze gevolgde medische behandeling bij het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde 

van het Universitair Ziekenhuis in Brussel zijn ook stukken voorhanden in het administratief dossier. 

 

Verweerder stelt hieromtrent in de bestreden beslissing in de eerste plaats dat er wettelijk gezien nog 

geen sprake is van een kind. Verder stelt hij vast dat verzoekster verklaarde dat zij geen medische 

problemen heeft. Op deze gronden is hij van mening dat de prille zwangerschap een repatriëring naar 

het land van herkomst niet in de weg staat, om aldaar de nodige stappen te zetten voor het verkrijgen 

van de nodige binnenkomst- en verblijfsdocumenten voor België.  

 

Door enkel te wijzen op het feit dat er wettelijk gezien nog geen sprake is van een kind en dat 

verzoekster verklaarde dat zij geen medische problemen heeft, blijkt op het eerste zicht dat het bestuur 

in zijn beoordeling onvoldoende rekening heeft gehouden met het gegeven dat het in casu geen gewone 

zwangerschap betreft, maar wel een medisch begeleide zwangerschap door artsen-specialisten van een 

Universitair Ziekenhuis en met het nog zeer pril en precair karakter van deze zwangerschap. 

 

Verweerder diende er zich van bewust te zijn dat een dergelijke medisch begeleide zwangerschap zeker 

in een eerste fase, wanneer deze zwangerschap nog pril en precair is, zoals in casu dient te worden 

aangenomen, normalerwijze nog wordt opgevolgd door de behandelende specialisten. Een dergelijke 

situatie dient ook met de nodige voorzichtigheid te worden benaderd, zeker indien wordt overgegaan tot 

het nemen van een verwijderingsmaatregel met terugleiding naar de grens en met vasthouding met het 

oog op verwijdering, maatregelen die zeer sterk ingrijpen op het persoonlijke en gezinsleven van de 

betrokken vreemdeling en die een grote mate van stress kunnen veroorzaken bij deze vreemdeling.  

  

In deze situatie van een nog prille en precaire zwangerschap die tot stand kwam in het kader van een 

medisch intensieve behandeling, kon op het eerste zicht van een zorgvuldig handelende overheid 

worden verwacht dat deze zich niet zou beperken tot het stellen van algemene vragen zoals of 

verzoekster medische problemen heeft of gezinsleden heeft in België, maar ook concreet zou 

informeren of verzoekster in het huidige stadium van haar zwangerschap nog verdere specialistische 

behandeling en/of opvolging noodzaakt in België en haar eventueel de mogelijkheid zou bieden in dit 

verband verdere stukken voor te leggen. 

 

Het gegeven dat verzoekster in antwoord op de vraag of zij een ziekte heeft ontkennend antwoordde, is 

begrijpelijk en niet onlogisch omdat een zwangerschap niet wordt ervaren als een ziekte en doet geen 

afbreuk aan het gegeven dat haar zwangerschap wel degelijk raakt aan haar gezondheidstoestand. Het 

gegeven dat verzoekster op zich haar zwangerschap niet als een ziekte beschouwde, stelde verweerder 

op het eerste zicht nog niet vrij zich nader te informeren omtrent de specialistische opvolging die 

verzoekster nog behoeft in België in deze fase van haar zwangerschap. Evenmin blijkt dat werd nage-

gaan of het in dit stadium van de zwangerschap en in het licht van de eventuele verdere specialistische 

behandeling en/of opvolging binnen het Universitair Ziekenhuis van Brussel (medisch gezien) aange-

wezen is om over te gaan tot een gedwongen verwijdering naar het herkomstland.  

  

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift nog een stuk van 12 juni 2018 van prof. dr. H. Tournaye van 

het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Hij bevestigt in 

dit stuk dat verzoekster en haar echtgenoot in dit centrum een medisch intensieve behandeling 

ondergaan en verzoekster intussen zwanger is na behandeling. Hij stelt vervolgens: 
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“De opvolging van de zwangerschap gebeurt in ons Centrum door middel van bloedafnames tot 7 

weken zwangerschap. 

 

Verdere opvolging van de zwangerschap is belangrijk, maar dient niet noodzakelijk in België gebeuren.” 

 

Dit stuk dateert van daags na het nemen van de bestreden beslissing, zodat op zich het bestuur niet kan 

worden tegengeworpen dit stuk niet in de beoordeling te hebben betrokken. Het stuk wijst echter op het 

belang van een specialistische opvolging tot zeven weken zwangerschap door het Centrum voor 

Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Hiermee maakt verzoekster op 

het eerste zicht aannemelijk dat zij, indien het bestuur zich nader had geïnformeerd, nog relevante 

gegevens en/of stukken had kunnen voorleggen die van invloed konden zijn geweest in het beslissings-

proces. 

 

Het gegeven dat de centrumarts op 11 juni 2018 vaststelde dat verzoekster geschikt is om in het 

centrum te verblijven, doet op het eerste zicht geen afbreuk aan de voorgaande vaststellingen. Uit dit 

stuk blijkt niet dat deze arts een beoordeling heeft gedaan omtrent de zwangerschap van verzoekster en 

de vraag in welke mate dat deze in een eerste fase nog een verdere specialistische opvolging in België 

behoeft. Het luik omtrent zwangerschap wordt volledig open gelaten. 

 

Prima facie maakt verzoekster een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk. 

 

3.3.2.3.3. In het licht van de voorgaande vaststellingen, maakt verzoekster in de huidige stand van de 

procedure een ernstig middel aannemelijk. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg 

eveneens voldaan. 

 

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

 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

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

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

De verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat 

zij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke herstelbaar-

heid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 
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3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Verzoekster verbindt het door haar ingeroepen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan de ernst van de 

door haar ingeroepen middelen.  

 

Ieder redelijk denkend mens ziet onmiddellijk in dat de verzoekende partij door de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan, daar niet blijkt dat 

haar nog prille zwangerschap die tot stand kwam in het kader van een medische behandeling door 

artsen-specialisten van het Universitair Ziekenhuis Brussel op voldoende zorgvuldige wijze in rekening 

is gebracht toen het bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd.  

 

Aan de derde cumulatieve voorwaarde is voldaan. 

 

3.5. De vaststelling dat het spoedeisend karakter van de vordering werd aangetoond en dat er is 

voldaan aan de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve 

voorwaarden leidt ertoe dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient te 

worden ingewilligd. 

 

4. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 11 

juni 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien juni tweeduizend achttien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr.  T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


