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 nr. 212 585 van 20 november 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat B. VANTIEGHEM 

Hulstboomstraat 30 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 19 november 2018 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van 14 november 2018 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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 19 november 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 november 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VANTIEGHEM verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat J. TASSENOY, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De ouders van verzoeker verklaren op 15 april 1999 het Rijk te zijn binnengekomen. Verzoeker is 

geboren in België in 2000. Verzoeker verklaart dat zijn ouders ongeveer drie jaar geleden zijn 

vertrokken naar het land van herkomst en dat hij sindsdien bij familie verblijft.  

 

Op 1 mei 2017 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot verblijf met toepassing 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). 

 

Op 15 mei 2018 verklaart de gemachtigde van de staatssecretaris de aanvraag onontvankelijk wegens 

het  gebrek aan identiteitsdocumenten.  

 

Op 13 november 2018 maakt verzoeker het voorwerp uit van een verkeerscontrole. Er wordt een 

proces-verbaal opgemaakt te Gent. Dezelfde dag wordt verzoeker gehoord door de politiezone van 

Gent.  

 

Op 14 november 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing houdende een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, aan verzoeker ter 

kennis gebracht op dezelfde datum. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): naam: D. voornaam: S. geboortedatum: (…) 2000 

geboorteplaats: Gent nationaliteit: Servië en Montenegro In voorkomend geval, ALIAS: M. S. (…)2000 

Albanië  

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven.  

 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN:  

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Gent op 13/11/2018 

en werd rekening gehouden met zijn 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: 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van zijn arrestatie. Betrokkene werd gehoord op 13/11/2018 door de politiezone van Gent 

en verklaart in België te zijn omdat zijn ouders naar hier zijn gekomen maar zijn ouders zijn ondertussen 

weer vertrokken naar Albanië. Hij verklaart niet terug te keren naar zijn land van herkomst omdat hij hier 

geboren is maar langdurig verblijf opent geen verblijfsrecht. Hij verklaart geen medische problemen te 

hebben. Betrokkene verklaart bij zijn nicht en haar man te leven. Hij is meerderjarig en toont niet aan 

afhankelijk te zijn van deze personen. Artikel 8 EVRM gaat over het kerngezin (meerbepaald de relatie 

tussen ouders en minderjarige kinderen of tussen partners en het familiale leven dat daaruit kan 

ontstaan). Deze personen vallen niet onder deze categorie. Een schending van artikels 3 en 8 EVRM 

kan dan ook niet worden aangenomen. Betrokkene verklaart geen kinderen te hebben. Bijgevolg heeft 

de gemachtigde van de Staatssecretaris in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de 

bepalingen van artikel 74/13. Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt 

toegestaan: 

 

 

Er bestaat een risico op onderduiken:  

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 15/04/2014 

dat hem betekend werd op 15/04/2014. Betrokkene was minderjarig als deze beslissing betekent werd. 

Sinds hij meerderjarig is dient hij gevolg te geven aan dit bevel om het grondgebied te verlaten. Deze 
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vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

Voorafgaandelijk deze beslissing werd betrokkene gehoord door de politiezone van Gent op 13.11.2018 

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 toepassen2 om de volgende redenen:  

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: Er bestaat een risico op onderduiken:  

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

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 15/04/2014 

dat hem betekend werd op 15/04/2014. Betrokkene was minderjarig als deze beslissing betekent werd. 

Sinds hij meerderjarig is dient hij gevolg te geven aan dit bevel om het grondgebied te verlaten. Deze 

vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg 

zal geven aan deze nieuwe beslissing. Betrokkene werd gehoord op 13.11.2018 door de politiezone 

Gent en verklaart in België te zijn omdat zijn ouders naar hier zijn gekomen maar zijn ouders zijn 

ondertussen weer vertrokken naar Albanië. Hij verklaart niet terug te keren naar zijn land van herkomst 

omdat hij hier geboren is maar langdurig verblijf opent geen verblijfsrecht. We stellen dus vast dat 

betrokkene met zijn/haar uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. Om tot een 

schending van artikel 3 EVRM te kunnen besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en 

zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat ze in Albanië een ernstig en reëel risico 

loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen of 

bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende schending artikel 3 EVRM kan niet 

volstaan. Betrokkene werd gehoord op 13.11.2018 door de politiezone Gent en verklaart geen medische 

problemen te hebben. Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt 

die hem belemmeren terug te keren naar zijn land van herkomst. Artikel 3 van het EVRM waarborgt niet 

het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de reden dat die Staat betere 

medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs de omstandigheid dat de 

uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een vreemdeling beïnvloedt, niet 

volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel in zeer uitzonderlijke 

gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend zijn, het geen in 

voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag aan de orde 

zijn.  

 

Vasthouding (…)” 

 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, L. N, attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, de Politiecommissaris van PZ Gent  en de verantwoordelijke van het gesloten 

centrum te Merksplas, de betrokkene, D, S, op te sluiten in de lokalen van het centrum te Merksplas 

vanaf 14/11/” 

 

Op 14 november 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris tevens een inreisverbod voor 

twee jaar.  

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

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

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

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

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

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

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
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verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

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

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een situatie waarbij zij is vastgehouden in een welbepaalde 

plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de vreemdelingenwet of ter beschikking is gesteld 

van de regering. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. 

Er zijn geen elementen die dit wettelijk vermoeden onderuit halen. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering wordt ook niet betwist door de verwerende partij. Het staat dan ook vast. Aan de eerste 

cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

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 en a fortiori de schorsing ervan. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

Griekenland”, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, “Čonka/ België”, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, “Silver en cons./Verenigd 

Koninkrijk”, § 113). 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. In een enig middel voert verzeker de schending aan van onder meer artikel 8 van het EVRM en 

van het zorgvuldigheidbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

Verzoeker betoogt onder meer dat er geen rekening is gehouden met zijn privéleven. Hij verwijst naar 

zijn aanvraag om machtiging tot verblijf van 1 mei 2017 waarin hij zijn privéleven aan de verwerende 

partij heeft kenbaar gemaakt. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat er rekening is gehouden met het 

feit dat hij in België is geboren, nooit België heeft verlaten, school loopt sedert de kleuterklas, op heden 

pas enkele maanden ouder is dan 18 jaar en nog steeds school loopt. Verwerende partij was op de 
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hoogte van deze feiten en verzoeker verwijst hiervoor naar zijn aanvraag om machtiging tot verblijf van 

1 mei 2017. Hij wijst erop dat de bestreden beslissing met het element van levenslang verblijf en 

schoollopen geen rekening heeft gehouden bij het maken van de belangenafweging in het licht van 

artikel 8 van het EVRM. Nergens worden de elementen dat hij geboren is in Gent, net de leeftijd van 18 

jaar heeft bereikt en nog schoolloopt in overweging genomen.  

 

2.3.2.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

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

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.’ 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing(en). Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze in achtgenomen de omstandigheden van de zaak. 

 

In casu beroept verzoeker zich op een schending van zijn recht op het privéleven zoals beschermd door 

artikel 8 van het EVRM. Dit artikel definieert niet het begrip ‘privéleven’, dat onafhankelijk van het 

nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(hierna: 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 is van een privéleven, is een feitenkwestie. 

 

Artikel 8 van het EVRM houdt het recht in op een persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties 

aan te gaan en te ontwikkelen met andere personen en de buitenwereld in het algemeen. Het behelst 

aspecten van de sociale identiteit van een persoon (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 

29; EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd Koninkrijk, § 61). In die zin maakt het netwerk van 

persoonlijke, sociale en economische belangen onderdeel uit van het privéleven van elke persoon 

(EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), §§ 95-96). Het privéleven bestaat uit de optelsom van 

alle banden die de vreemdeling met de Belgische samenleving is aangegaan. 

 

Te dezen kan niet ter betwisting staan dat verzoeker een privéleven leidt in België in de zin van artikel 8 

van het EVRM. Verzoeker die net meerderjarig is geworden, is geboren in België en heeft onafgebroken 

in België verbleven. Hij heeft hier schoolgelopen en loopt nog steeds school, met name ‘een 

specialisatiejaar’. Hij verblijft bij een nicht die over een legaal verblijf beschikt. Dit alles blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier en de stukken bijgevoegd bij het verzoekschrift. Zo heeft 

verzoeker op 1 mei 2017 een aanvraag om machtiging tot verblijf ingediend waarin deze elementen 

worden benadrukt. Met de stukken 2 en 2bis in bijlage van verzoekschrift toont verzoeker aan dat hij is 

ingeschreven voor het schooljaar 2018-2019 te Benedictus Poort Campus Ledeberg en goede 

schoolresultaten behaalt. Tijdens het politieverhoor op 13 november 2018 legt verzoeker zijn 

‘leerlingenkaart’ voor en benadrukt nogmaals zijn situatie en met name zijn onafgebroken verblijf in 

België sinds zijn geboorte. Er dient evenwel op te worden gewezen dat het privéleven zich voornamelijk 

heeft ontwikkeld zonder verblijfsstatus. Het voortbestaan van het privéleven van verzoeker was vanaf 

het begin precair. Verzoeker stelt terecht dat hij niet kan verantwoordelijk worden gesteld voor het feit 

dat zijn ouders sinds 1999 verkozen om illegaal in België te verblijven.  
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In de bestreden beslissing wordt aangaande artikel 8 van het EVRM het volgende gemotiveerd:  

 

“Betrokkene werd gehoord op 13/11/2018 door de politiezone van Gent en verklaart in België te zijn 

omdat zijn ouders naar hier zijn gekomen maar zijn ouders zijn ondertussen weer vertrokken naar 

Albanië. Hij verklaart niet terug te keren naar zijn land van herkomst omdat hij hier geboren is maar 

langdurig verblijf opent geen verblijfsrecht. Hij verklaart geen medische problemen te hebben. 

Betrokkene verklaart bij zijn nicht en haar man te leven. Hij is meerderjarig en toont niet aan afhankelijk 

te zijn van deze personen. Artikel 8 EVRM gaat over het kerngezin (meerbepaald de relatie tussen 

ouders en minderjarige kinderen of tussen partners en het familiale leven dat daaruit kan ontstaan). 

Deze personen vallen niet onder deze categorie. Een schending van artikels 3 en 8 EVRM kan dan ook 

niet worden aangenomen. Betrokkene verklaart geen kinderen te hebben.” 

 

Verzoeker merkt in het verzoekschrift terecht op dat artikel 8 van het EVRM niet enkel het kerngezin 

en/of het gezinsleven betreft maar dat tevens het privéleven onder de bescherming van artikel 8 van het 

EVRM valt. In casu motiveert de bestreden beslissing dat het langdurig verblijf en verzoekers geboorte 

geen verblijfsrecht openen. Evenwel blijkt uit de bestreden beslissing niet dat er rekening is gehouden 

met het feit dat verzoeker steeds in België heeft schoolgelopen en thans is ingeschreven voor het 

schooljaar 2018-2019. Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de noodzaak 

aan inmenging in het privé- of gezinsleven van een persoon. Vanuit dit laatste standpunt is het de taak 

van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen 

het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het recht op respect voor het privé- en gezinsleven. Dit 

wordt onderzocht aan de hand van ‘fair balance’-toets, waarbij wordt nagegaan of de overheid een 

redelijke afweging heeft gemaakt tussen de belangen van het individu en de belangen van de 

samenleving (EHRM 9 oktober 2003, “Slivenko/Letland” (GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, 

“Maslov/Oostenrijk” (GK), § 76; EHRM 2 juni 2015, nr. 6009/10, “K.M./Zwitserland”, § 53). Staten gaan 

hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op zorgvuldige 

wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, “Nuñez/Noorwegen”, § 84; EHRM 

10 juli 2014, “Mugenzi/Frankrijk”, § 62). 

 

Kernvraag die zich in voorliggende zaak stelt, is of verweerder in een situatie die een inmenging vormt 

in het privéleven van verzoeker, alle relevante gegevens waarover hij beschikte op een zorgvuldige 

wijze heeft betrokken in de afweging tussen enerzijds, het belang van verzoeker bij de uitoefening van 

zijn privéleven in het Rijk en anderzijds, het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing een belangenafweging maakt in het licht van artikel 8 

van het EVRM, maar dat zij enkel is toegespitst op verzoekers gezinsleven. In de belangenafweging zijn 

niet verzoekers geboorte in het Rijk en het onafgebroken verblijf sindsdien betrokken, evenmin het feit 

dat hij net meerderjarig is geworden en ingeschreven is in school voor het schooljaar 2018-2019. 

Evenmin wordt de hechtheid van de sociale en culturele banden van verzoeker met België vergeleken 

met het land van zijn nationaliteit. De verwerende partij beperkt er zich toe te stellen dat het langdurig 

verblijf geen verblijfsrecht opent, hij meerderjarig is en geen gezinsleven met zijn nicht, in de zin van 

artikel 8 van het EVRM aantoont. Verwerende partij kan niet worden gevolgd waar zij in de nota met 

opmerkingen stelt dat niet wordt aangetoond aan onomkeerbare nadelige gevolgen te lijden door de 

scholing verder te zetten in het land van herkomst. Verzoeker die steeds school heeft gevolgd in België 

merkt evenwel terecht op dat het niet zeker is of hij dezelfde richting kan ‘verder zetten’ in zijn land van 

herkomst, dat hij de taal niet machtig is en hierdoor een aanpassing zal nodig hebben en dat de kans 

groot is dat hij een schooljaar verliest, te meer nu het schooljaar al voor de helft voorbij is.   

 

De bestreden beslissing faalt dus een zorgvuldige belangenafweging te maken in het licht van artikel 8 

van het EVRM en is dus strijdig met deze bepaling en met de aangehaalde zorgvuldigheidsplicht. 

 

De Raad wijst er in deze op dat hij slechts een wettigheidscontrole uitoefent op de bestreden beslissing. 

Dit houdt in dat hij enkel nagaat of verweerder alle relevante feiten en omstandigheden in zijn 

belangenafweging heeft betrokken en, indien dit het geval is, of hij 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 privé-, gezins- en familieleven 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. 
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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 en het vastgestelde gebrek aan zorgvuldige afweging zelf gaan remediëren (RvS 26 juni 

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

 

De verdediging in de nota met opmerkingen kan aan dit alles geen afbreuk doen. 

 

De uitzetting van een langdurige verblijvende vreemdeling, ook al is diens verblijf voornamelijk illegaal, 

vereist een belangenafweging waarin alle relevante criteria betrokken worden en in de weegschaal 

worden gelegd, quod non in casu. Het is overigens pas op het ogenblik dat een beslissing voortvloeit uit 

de weging van alle factoren dat zal kunnen worden uitgemaakt of zij al dan niet kennelijk onredelijk is. 

 

Het middel is dan ook in de aangegeven mate gegrond en derhalve ernstig. 

 

Aan de voorwaarde van een ernstig middel is derhalve voldaan. 

 

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

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

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

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

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

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.4.2.1. Verzoeker wijst op het inreisverbod van twee jaar waardoor de terugkeer niet slechts tijdelijk zal 

zijn. Verzoeker wenst zijn 7de specialisatiejaar in België af te maken en door een terugkeer zal hij 

minstens een schooljaar op onherroepelijke wijze verliezen. Verzoeker heeft tot nu toe goede 

schoolresultaten (zie stuk 2bis in bijlage van het verzoekschrift) terwijl hij in Albanië niks kent en 

evenmin de taal waardoor hij niet ‘zomaar’ en zonder aanpassingen zijn schooljaar kan verderzetten in 

Albanië. 

 

2.4.2.2. Verzoeker kan gelet op de weerhouden schending van artikel 8 van het EVRM worden gevolgd 

in zijn betoog. Verwerende partij kan om dezelfde reden niet gevolgd worden wanneer ze in haar nota 

stelt dat uit de uiteenzetting van de middelen niet blijkt dat er sprake is van een schending van artikel 8 

van het EVRM, waardoor het moeilijk te herstellen ernstig nadeel volgens haar niet wordt aangetoond.  

 

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

 

2.5. Aangezien werd voldaan aan de cumulatieve schorsingsvoorwaarden, wordt de bestreden 

beslissing geschorst. 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 14 

november 2018 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog 

op verwijdering (bijlage 13septies) wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig november tweeduizend achttien door: 

 

mevr. N. MOONEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 


