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 nr. 116 588 van 7 januari 2014 

in de zaken RvV X / IV 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien de vier verzoekschriften die X, X, X en X, die allen verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, 

op 6 januari 2014 hebben ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de vier beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 23 december 2013 tot afgifte 

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

13septies) en van de vier beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum waarbij een 

inreisverbod wordt opgelegd (bijlagen 13sexies). 

 

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’s met opmerkingen en de administratieve dossiers. 

 

Gelet op de beschikkingen van 6 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 januari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. VAN MAELE, die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers hebben op 22 mei 2009 een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd door de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verworpen op 17 juli 2009. Hiertegen 

dienden verzoekers een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat verworpen werd op 

23 november 2009. Verzoekers dienden op 26 december 2009 een beroep in bij de Raad van State dat 
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op 28 januari 2010 niet toelaatbaar werd verklaard. Aan verzoekers werd vervolgens een bevel om het 

grondgebied te verlaten betekend op 8 april 2011. 

 

1.2. Op 4 september 2009 dienden verzoekers een eerste aanvraag in om machtiging tot verblijf op 

grond van artikel 9ter 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 

aanvragen werd ongegrond verklaard op 1 februari 2011. De beslissing werd hen betekend op 26 april 

2011 met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig tot 26 mei 2011. 

 

1.3. Op 5 mei 2011 dienden verzoekers een tweede aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvragen werd onontvankelijk verklaard op 19 mei 2011. 

De beslissing werd hen betekend op 14 juni 2011. 

 

1.4. Op 7 juli 2011 dienden verzoekers een derde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond van 

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvragen werden onontvankelijk verklaard op 1 september 

2011. De beslissing werd hen betekend op 3 oktober 2011. 

 

1.5. Op 10 oktober  2011 dienden verzoekers een vierde aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. Deze aanvragen werden ongegrond verklaard op 29 

november 2013. De beslissing werd hen betekend op 23 december 2013. 

 

1.6. Op 23 december 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding ten aanzien van elk van de verzoekende partijen de 

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

verwijdering (bijlagen 13septies). Deze beslissingen worden de verzoekende partijen op 23 december 

2013 ter kennis gebracht. 

 

Voor wat betreft de eerste en tweede verzoekende partij zijn deze op identieke wijze gemotiveerd als 

volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan […] 

nationaliteit: Armenië 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij  beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING  

EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1:  

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

Artikel 27 :  

 Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette 

vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang naar de grens 

van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 

internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

 Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

Artikel 74/14: 

 artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. [Hij/Zij] respecteert de 

reglementeringen niet. 

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

het meest recente [hem/haar] werd betekend op 07/04/2011 en op 26/04/2011. 

Terugleiding naar de grens 
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REDEN VAN DE BESLISSING: 

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van volgende artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, 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 reden : 

Betrokkene kan met [zijn/haar] eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in bezit van 

identiteitsdocumenten op het moment van zijn arrestatie. 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. [Hij/Zij] respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat [hij/zij] vrijwillig gevolg zal geven aan een 

bevel om het grondgebied te verlaten dat aan [hem/haar] afgeleverd zal worden.  

Bovendien werd aan betrokkene reeds meerdere bevelen om het grondgebied te verlaten afgeleverd.  

Op 22/05/2009 heeft betrokkene een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd verworpen door 

een beslissing van het CGVS op 17/07/2009. Deze beslissing werd betekend aan betrokkene op 

22/07/2009. Hiertegen diende betrokkene een beroep in bij de RVV. Beroep definitief verworpen op 

23/11/2009. Betrokkene heeft  vervolgens betekening van een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13 qq) gekregen op  08/04/2011 geldig 7 dagen. Betrokkene diende op 26/12/2009 een beroep 

in bij de Raad van State. Op 28/01/2010 werd het beroep niet toelaatbaar. 

Betrokkene diende op 04/09/2009 een eerste  aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de 

wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op  01/02/2011 en deze beslissing werd 

hem betekend op 26/04/2011 met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig tot 26 mei 2011. 

Betrokkene diende op 05/05/2011 een tweede aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter  van de 

wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 19/05/2011 en deze beslissing 

werd hem betekend op  14/06/2011. 

Betrokkene diende op 07/07/2011 een derde aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de wet 

van 15/12/1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk  verklaard op  01/09/2011 en deze beslissing werd 

hem betekend op  03/10/2011. 

Betrokkene diende op 10/10/2011 een vierde  aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de 

wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op  29/11/2013 en deze beslissing werd 

hem betekend op 23/12/2013. 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf.  Betrokkene weigert dus manifest om op 

eigen initatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie, zodat een gedwongen 

tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is.”   

 

Voor wat betreft de derde verzoekende partij – dochter van de eerste en tweede verzoekende partij – is 

de beslissing gemotiveerd als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de mevrouw, die verklaart te heten: 

[…] 

nationaliteit: Armenië 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij  beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING  

EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1:  

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

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum.  Zij respecteert de reglementeringen niet. 

Artikel 27 :  

 Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette 

vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang naar de grens 

van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 

internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 
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 Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

Artikel 74/14: 

 artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

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

het meest recente haar werd betekend op  16/01/2010 en op 17/04/2011 en op 26/04/2011.  

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van volgende artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum. Zij respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg 

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

Bovendien werd aan betrokkene reeds  meerdere bevelen  om het grondgebied te verlaten afgeleverd.  

Op 22/01/2009 heeft betrokkene een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd verworpen door 

een beslissing van het CGVS op 17/07/2009. Deze beslissing werd betekend aan betrokkene op 

22/07/2009. Hiertegen diende betrokkene een beroep in bij de RVV. Beroep definitief verworpen op 

23/11/2009. Betrokkene heeft  vervolgens betekening van een bevel om het grondgebied te verlaten ( 

bijlage 13 qq) gekregen op 16/01/2010 geldig 15dagen. Betrokkene diende op 10/02/2010 een beroep in 

bij de RVV. Op 19/04/2010 werd het beroep verworpen.  

Betrokkene kreeg op 17/04/2011 betekening van een bevel om het grondgebied te verlaten ( 

bijlage13qq) geldig 7 dagen. 

Betrokkene diende op 04/09/2009 een eerste  aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de 

wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op  01/02/2011 en deze beslissing werd 

hem betekend op 26/04/2011 met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig tot 26 mei 2011. 

Betrokkene diende op 05/05/2011 een tweede aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter  van de 

wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op  19/05/2011 en deze beslissing 

werd haar betekend op  14/06/2011. 

Betrokkene diende op 07/07/2011 een derde aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de wet 

van 15/12/1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk  verklaard op  01/09/2011 en deze beslissing werd 

haar betekend op  03/10/2011. 

Betrokkene diende op 10/10/2011 een vierde  aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de 

wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op  29/11/2013 en deze beslissing werd 

haar betekend op  23/12/2013. 

Betrokkene kreeg ingevolge een politiecontrole betekening van een onmiddellijk bevel om het 

grondgebied te verlaten ( bijlage 13)  

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf.  Betrokkene weigert dus manifest om op 

eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie, zodat een gedwongen 

tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is.”  

 

Voor wat betreft de vierde verzoekende partij – dochter van de eerste en tweede verzoekende partij – is 

de beslissing gemotiveerd als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de  mevrouw, die verklaart te heten: 

[…] 

nationaliteit: Armenië 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, 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 volgende artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1:  

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

Artikel 27 :  
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 Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land die bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of uitgezette 

vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang naar de grens 

van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij een 

internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

 Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

Artikel 74/14: 

 artikel 74/14 §3, 4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum. Zij respecteert de reglementeringen niet. 

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

het meest recente haar werd betekend op 07/04/2011, op 26/04/2011 en 04/12/2011.  

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens in toepassing van volgende artikel(en) van de wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdeling en volgende feiten: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, 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 reden : 

Betrokkene kan met haar eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in bezit van 

identiteitsdocumenten op het moment van haar arrestatie. 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig paspoort voorzien van een geldig 

visum. Zij respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg 

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

Bovendien werd aan betrokkene reeds  meerdere bevelen  om het grondgebied te verlaten afgeleverd.  

Op 22/01/2009  heeft betrokkene een asielaanvraag ingediend. Deze aanvraag werd verworpen door 

een beslissing van het CGVS op 17/07/2009. Deze beslissing werd betekend aan betrokkene op 

22/07/2009. Hiertegen diende betrokkene een beroep in bij de RVV. Beroep definitief verworpen op 

23/11/2009. Betrokkene heeft  vervolgens betekening van een bevel om het grondgebied te verlaten ( 

bijlage 13 qq) gekregen op  08/04/2011 geldig 7 dagen. Betrokkene diende op 26/12/2009 een beroep in 

bij de Raad van State. Op 28/01/2010 werd het beroep niet toelaatbaar. 

Betrokkene diende op 04/09/2009 een eerste  aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de 

wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op  01/02/2011 en deze beslissing werd 

haar betekend op 26/04/2011 met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig tot 26 mei 2011. 

Betrokkene diende op 05/05/2011 een tweede aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter  van de 

wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op  19/05/2011 en deze beslissing 

werd haar betekend op  14/06/2011. 

Betrokkene diende op 07/07/2011 een derde aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de wet 

van 15/12/1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk  verklaard op  01/09/2011 en deze beslissing werd 

haar betekend op  03/10/2011. 

Betrokkene diende op 10/10/2011 een vierde  aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9ter van de 

wet van 15/12/1980. Deze aanvraag werd ongegrond verklaard op  29/11/2013 en deze beslissing werd 

haar betekend op  23/12/2013. 

Betrokkene kreeg ingevolge een politiecontrole betekening van een onmiddellijk bevel om het 

grondgebied te verlaten ( bijlage 13) op 04/12/2011. 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Betrokkene weigert dus manifest om op 

eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie, zodat een gedwongen 

tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is.” 

 

1.7. Eveneens op 23 december 2013 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding om elk van de verzoekende partijen een 

inreisverbod op te leggen (bijlagen 13sexies). Deze beslissingen worden de verzoekende partijen op 23 

december 2013 ter kennis gebracht. 

 

Voor wat betreft de eerste en tweede verzoekende partij zijn deze op identieke wijze gemotiveerd als 

volgt: 
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“Aan […] wordt inreisverbod voor 3  jaar opgelegd, 

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

volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 23/12/2013 gaat gepaard met dit inreisverbod.  

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 artikel 74/11, §1, tweede lid, gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 

drie jaar omdat: 

 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan meerdere bevelen om  het grondgebied te verlaten, 

waarvan het meest recente hem werd betekend op 07/04/2011 en op 26/04/2011. Er werd niet aan de 

terugkeerverplichting voldaan.”  

 

Voor wat betreft de derde verzoekende partij is het inreisverbod gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan […] wordt inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, 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. 

De beslissing tot verwijdering van  23/12/2013  gaat gepaard met dit inreisverbod. / Aan de betrokkene 

werd een beslissing tot verwijdering betekend op 23/12/2013. 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 artikel 74/11, §1, tweede lid, gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 

drie jaar omdat: 

1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

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

het meest recente hem werd betekend op  16/01/2010 en op 17/04/2011 en op 26/04/2011. Er werd dus 

niet aan de terugkeerverplichting voldaan.” 

 

Voor wat betreft de vierde verzoekende partij is het inreisverbod gemotiveerd als volgt: 

 

“Aan […] wordt inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

voor het grondgebied van België, 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. 

De beslissing tot verwijdering van 23/12/2013 gaat gepaard met dit inreisverbod. / Aan de betrokkene 

werd een beslissing tot verwijdering betekend op 23/12/2013 . 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten:  

 artikel 74/11, §1, tweede lid, gaat de beslissing tot verwijdering gepaard met een inreisverbod van 

drie jaar omdat: 

1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

 2° niet aan de terugkeerverplichting werd voldaan. 

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

het meest recente hem werd betekend op op 07/04/2011, op 26/04/2011 en 04/12/2011.” 

2. Over de rechtspleging 

 

Aangezien de verzoekende partijen een gezin vormen, de bestreden beslissingen op gelijkaardige wijze 

zijn gemotiveerd en de in de afzonderlijke verzoekschriften aangevoerde middelen vrijwel identiek zijn, 

worden de beroepen met rolnummers 143 591, 143 592, 143 593 en 143 594 gevoegd met het oog op 

een goede rechtsbedeling. Ter terechtzitting hierop gewezen hebben partijen geen bezwaar. 
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3. Over de ontvankelijkheid  

 

3.1. De beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13septies) 

houden een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 71, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet. Voormeld wetsartikel luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 

plaats waar hij werd aangetroffen.”  

 

3.2. Voor zover verzoekers zich met hun vorderingen zouden richten tegen de beslissingen tot 

vasthouding, dient te worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet enkel een beroep openstaat bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van 

hun verblijfplaats. De Raad is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht. De vorderingen 

zijn niet ontvankelijk voor zover ze gericht zijn tegen de beslissingen tot vasthouding.  

 

3.3. In haar nota’s met opmerkingen ten slotte werpt de verwerende partij een exceptie van onont-

vankelijkheid wegens gebrek aan belang op wat betreft de bestreden bevelen om het grondgebied te 

verlaten, omdat deze zouden zijn gegeven op grond van een gebonden bevoegdheid en het in casu om 

herhaalde bevelen zou gaan. Een uitspraak over deze exceptie dringt zich evenwel slechts op indien 

aan de grondvoorwaarden voor de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid is voldaan. Hierna 

zal blijken dat dit niet het geval is.  

 

4. Over de vordering tot schorsing  

 

4.1. Artikel 43, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechts-

pleging 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 aange-

voerd 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.  

 

4.2.1. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, 

derde lid van de Vreemdelingenwet, is erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a 

fortiori, de vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37.530). Artikel 43, § 1 

van 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. Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende 

procedure tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de 

Vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de 

Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een 

strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 

worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk en – op het eerste gezicht – onbetwistbaar moet 

zijn. Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit 

het verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. Over dit 

gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel worden heengestapt wanneer 

deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende partij 

beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35).  

 

4.2.2. Met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid stellen verzoekers in hun verzoekschrift 

dat zij zich in detentie bevinden met het oog op hun verwijdering en dat zij het voorwerp uitmaken van 
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een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. Door hun opsluiting wordt hen 

iedere kans tot vrijwillige terugkeer ontnomen. Zij vervolgen dat de problematiek van het vinden van een 

nieuwe raadsman – zij verloren immers het vertrouwen in hun vorige raadsman – in de kerst/nieuwjaars-

periode gecombineerd met het in handen krijgen van het dossier enerzijds en anderzijds de 

problematiek om “de bodembeslissing ex. art. 9ter” van de Vreemdelingenwet te verkrijgen een 

voldoende argumentatie vormt om te stellen dat de beroepen met de nodige spoed en diligentie werden 

ingesteld. Ten slotte zijn zij van mening dat ter vrijwaring van alle rechten en in het bijzonder de rechten 

van de verzoekende partijen om ook in de toekomst België nog te kunnen bezoeken – wat hen met een 

inreisverbod wordt verhinderd –het noodzakelijk is onderhavige procedure te voeren.   

 

4.2.3. De Raad merkt op dat er een onderscheid dient te worden gemaakt in de beoordeling van de 

uiterst dringende noodzakelijkheid omwille van de aard van de aangevochten beslissingen.  

 

4.2.4. Uit de uiteenzetting van verzoekers kan niet worden opgemaakt waarom een gewone schorsings-

procedure te laat zou komen voor zover de vordering betrekking heeft op de inreisverboden (bijlagen 

13sexies). Verzoekers brengen immers geen enkel concreet gegeven aan waaruit blijkt dat hun 

onmiddellijke terugkeer op het Belgisch grondgebied na hun verwijdering absoluut noodzakelijk is 

waardoor het inreisverbod met onmiddellijke ingang zou moeten worden geschorst. Bijgevolg stelt de 

Raad vast dat er geen uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is voor zover de beroepen het 

inreisverbod als voorwerp hebben.  

 

Er is derhalve dan ook niet voldaan aan de in artikel 43, § 1 van het PR RvV gestelde vereiste. Deze 

vaststelling volstaat om te besluiten dat de vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk-

heid met betrekking tot de beslissingen waarbij een inreisverbod wordt opgelegd dienen te worden 

verworpen.  

 

4.2.5. Met betrekking tot de bevelen om het grondgebied te verlaten (bijlagen 13septies) daarentegen 

blijkt uit de gegevens van het administratief dossier dat verzoekers op 23 december 2013 van hun 

vrijheid werden beroofd met het oog op hun verwijdering van het grondgebied. Zij maken aldus het 

voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. Het staat dus 

vast dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure te laat zal 

komen en derhalve niet effectief zal zijn.  

 

4.3. Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die 

de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

 

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).  

 

4.3.1. 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 schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Hieruit volgt tevens dat wanneer op 

basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer duidelijk is, 

dat de verzoekende partij een schending van een bepaling van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 

1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) heeft willen aanvoeren, het niet 

nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door haar geschonden geachte 

verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om niet over te gaan tot een beoordeling van de 

verdedigbare grief.  

 

4.3.2. 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, Conka/ België, § 75). De 
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verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat zij 

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

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

113). Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

4.3.3.1. In een zesde middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

Verzoekers verwoorden hun grief als volgt:  

 

“1. Artikel 8 EVRM voorziet in een recht op eerbiediging van privé-, familie- en . gezinsleven.  

2. Welnu door de opsluiting van verzoeker wordt dat recht van verzoeker manifest geschonden. Immers 

verbleef verzoeker met zijn familie jarenlang op het adres te 2640 Mortsel, […] alwaar zij het centrum van 

hun sociale, affectieve belangen uitbouwden.  

3. Door de beslissing tot opsluiting en uitwijzing wordt het gezin van verzoeker iedere mogelijkheid tot 

verderzetting van hun familiale, sociale belangen verhinderd. Een terugwijzing van verzoeker naar 

Armenië zou bovendien een nog veel grotere schending inhouden van art. 8 EVRM daar verzoeker sedert 

meerdere jaren het centrum van zijn affectieve, professionele, en sociale belangen in België heeft 

uitgebouwd en bij niemand meer terecht kan in zijn land van oorsprong.  

4. Dergelijke behandeling houdt ontegensprekelijk een schending in van zijn recht op privé, familie- en 

gezinsleven.  

5. Verzoeker is volstrekt geïntegreerd. Zij spreken Nederlands. De heer [M.D.] staat in voor de 

noodzakelijke zorg en omkadering van de zieke echtgenote Mevr. [R.K.]. (de noodzakelijke omkadering en 

zorg werd medisch geattesteerd). De familie geniet sedert jaar en dag bijstand en leefgeld van het OCMW. 

Jongeheer [D.D.] studeert aan de Universiteit Antwerpen 2
e
 Jaar Bachelor in de Sociaal-Economische 

Wetenschappen. Hij zit midden in de examens.. Mej. [S.D.] start op 06.01 als kinderverzorgster bij 

ENCORA te Antwerpen. Mej. [T.D.] zit in haar tweede jaar Conservatorium en behaalde reeds 

onderscheiding. Zij werd omwille van haar uitzonderlijk talent destijds toegelaten tot het conservatorium. Zij 

behaalde ondertussen een diploma 4.2 Nederlands. Er is een petitie bekend waarop meer dan 2.000 

mensen inschreven teneinde aan verzoekende partijen alsnog een geldig verblijfsmachtiging toe te 

kennen.  

Artikel 8 EVRM voorziet in een recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Welnu door de 

opsluiting, de terugleiding en de verwijdering van verzoeker wordt dat recht van verzoeker manifest 

geschonden.”  

 

4.3.3.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt 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."  

 

4.3.3.3. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (verder verkort het EHRM) verduidelijkt dat bij 

de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een inmenging in het privé- en/of familie- en gezinsleven 

moet nagezien worden of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of 

het gaat om de weigering van een voortgezet verblijf. Bij een eerste toelating is er geen sprake van 

inmenging en geschiedt er in principe geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van 
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het EVRM. In casu is er sprake van een situatie van eerste toelating voor de verzoekende partijen. Het 

EHRM heeft er echter reeds op gewezen dat artikel 8 van het EVRM in dit geval wel positieve 

verplichtingen met zich kan meebrengen die inherent zijn aan een daadwerkelijk respect voor het 

familie- en gezinsleven en dat de principes die op dergelijke verplichtingen van toepassing zijn, 

vergelijkbaar zijn met de principes die de negatieve verplichtingen, zoals bepaald in artikel 8, tweede lid 

van het EVRM, regelen. Bijgevolg moet voldaan zijn aan het legaliteitscriterium en aan de faire balance 

toets. De beslissingen werden genomen in toepassing van de Vreemdelingenwet zodat aan het 

legaliteitscriterium is voldaan.  

 

Ook bij het onderzoek naar de fair balance-toets dient rekening te worden gehouden met het juiste 

evenwicht dat dient te worden bereikt tussen de concurrerende belangen van het individu en van de 

samenleving in haar geheel. In beide gevallen beschikt de Staat over een zekere beoordelingsmarge 

(EHRM, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer v. Nederland, 31 januari 2006, § 39 ; EHRM, Sen v. 

Nederland, 21 december 2001, § 31 ; EHRM, Ahmut v. Nederland, 28 november 1996, § 63 ; EHRM, 

Gül v. Zwitserland, 19 februari 1996, § 38 ; EHRM, Keegan v. Ierland, 26 mei 1994, § 49).  

 

Inzake immigratie heeft de rechtspraak van het EHRM er immers bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het Verdrag als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgde om het 

grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM, 

Mokrani v. Frankrijk, 15 juli 2003, § 23 ; EHRM, Beldjoudi v. Frankrijk, 26 maart 1992, § 74 ; EHRM, 

Moustaquim v. België, 18 februari 1991, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de keuze, door de 

immigranten, van hun land van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op 

het grondgebied van dit land toe te staan (EHRM, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer v. Nederland, 31 

januari 2006, § 39). Krachtens een goed gevestigd principe van internationaal recht is het immers de 

taak van de Staten om de openbare orde te waarborgen, in het bijzonder in de uitoefening van hun recht 

om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM, Mubilanzila Mayeka en 

Kaniki Mitunga v. België, 12 oktober 2006, § 81 ; EHRM, Moustaquim v. België, 18 februari 1991, § 43 ; 

EHRM, Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, 28 mei 1985, § 67), en zij zijn dus 

gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen.  

 

4.3.3.4. Betreffende de ver doorgedreven integratie van verzoekende partijen in de Belgische 

samenleving kan worden verwezen naar de het arrest Nnyanzi t. het Verenigd Koninkrijk van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi/Verenigd 

Koninkrijk). Naar analogie met deze zaak hebben verzoekende partijen in casu nooit een definitieve 

toelating gekregen om in België te verblijven. Verzoekers wisten dat hun verblijf in België al die tijd 

precair was. Dit geldt des te meer nu verzoekers al eerder diverse bevelen om het grondgebied te 

verlaten betekend kregen waaraan zij nooit enig gevolg hebben gegeven en waartegen zij overigens 

nooit een beroep hebben ingediend. Noch het administratief dossier noch het verzoekschrift bevatten 

prima facie elementen waaruit zou blijken dat er sprake is een wanverhouding tussen de belangen van 

verzoekers enerzijds die erin bestaan te willen blijven vertoeven in het land waar zij sedert 2009 

aanwezig zijn, waar een asielaanvraag werd afgewezen en diverse aanvragen om verblijfsmachtiging 

ingediend op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet onontvankelijk of ongegrond werden 

verklaard en het anderzijds door de bestreden beslissingen beschermde algemeen belang van respect 

voor de binnenkomst- en verblijfsreglementering. In hogervermeld arrest van het EHRM werd 

geoordeeld dat bij het afwegen van de legitieme doelstelling, namelijk de handhaving van een effectieve 

migratiecontrole, niet kan worden gesteld dat de uitwijzing een disproportionele inmenging in het 

privéleven van de betrokkene uitmaakt ondanks het uitgebreide privéleven dat zij gedurende al die jaren 

in de betrokken lidstaat had ontwikkeld. Gelet op de specifieke omstandigheden van de zaak van 

verzoekers blijkt prima facie dan ook niet dat er op verwerende partij enige uit artikel 8 EVRM afgeleide 

positieve verplichting zou rusten om verzoekers op het grondgebied te gedogen.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is bijgevolg niet aangetoond.  

 

4.3.4.1. In de mate verzoekers in een derde middel de schending aanhalen van artikel 5.1 f) EVRM 

heeft de Raad, zoals hierboven reeds aangehaald, geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de 

maatregel van vrijheidsberoving. Voor zover verzoekers hun nadeel koppelen aan de beslissing tot 

vasthouding, komt het niet aan de Raad toe om op dit punt rechtsherstel te bieden.  

 

Prima facie wordt in casu door verzoekers geen verdedigbare grief aangevoerd die gestoeld is op een 

bepaling van het EVRM in de zin van artikel 13 van het EVRM.  
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Aangezien verzoekers, zoals hieronder zal blijken, geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel hebben 

aangetoond, is er geen reden om in deze stand van het geding de overige door verzoekers 

aangevoerde middelen en de daarin geschonden geachte bepalingen te bespreken.  

 

4.4. 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, wat 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.  

 

4.4.1. 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.  

 

4.4.2.1. Aangaande het moeilijk te herstellen ernstig nadeel voeren verzoekers in hun verzoekschrift aan 

dat zij thans opgesloten zitten met het oog op gedwongen uitwijzing waarvan de thans bestreden 

beslissing de grondslag uitmaakt. Gelet op het inreisverbod bestaat er voor verzoekers geen 

mogelijkheid om België binnen te komen en alsnog blijkt te geven van hun belang dat zij hebben bij de 

nietigverklaring van de thans bestreden beslissing. Een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

verschaft de verzoekers ongetwijfeld een element om aan te tonen dat de thans bestreden beslissingen 

op onrechtmatige wijze werden genomen, wat ontegensprekelijk een bruikbaar element is om voor de 

raadkamer hun invrijheidstelling te vragen. Verzoekers zouden door een effectieve terugwijzing 

gescheiden worden van hun vrienden, sociale leven, school en werk hetgeen onmiskenbaar een 

schending van artikel 8 EVRM uitmaakt.  

 

4.4.2.2.  Waar verzoekers hun nadeel verbinden aan hun afwezigheid met het oog op het voeren van 

onderhavige procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient er op gewezen dat het  

administratief kortgeding niet is ingesteld om een onwettige feitelijke toestand te bestendigen in 

afwachting van een uitspraak over het bodemgeschil (RvS 15 december 2005, nr. 152.748). Bijkomend 

merkt de Raad op dat, ondanks de stelling van verzoekers dat dit toch wel noodzakelijk is, hun 

aanwezigheid op het grondgebied hiervoor geenszins vereist is aangezien zij zich voor deze procedure 

op grond van artikel 39/56, derde lid van de Vreemdelingenwet kunnen laten vertegenwoordigen door 

hun raadsman. Waar verzoekers ten slotte stellen dat de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk-

heid hen een element verschaft om aan te tonen dat de thans bestreden beslissingen op onrechtmatige 

wijze werden genomen en dit ontegensprekelijk een bruikbaar element is om voor de raadkamer de 

invrijheidstelling te verkrijgrn dient te worden opgemerkt dat door de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissingen hoe dan ook een einde komt aan hun vrijheidsberoving waardoor het bij de raadkamer 

ingestelde beroep tegen de maatregel van vrijheidsberoving zonder voorwerp wordt. 

 

In de mate dat verzoekers opnieuw verwijzen naar artikel 8 EVRM kan worden verwezen naar wat sub 

4.3.3.4. werd uiteengezet. Zoals daar uiteengezet, hebben verzoekers op het eerste gezicht geen 

schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk gemaakt. Bijgevolg volstaat de vaststelling dat met 
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het aangevoerde betoog op generlei wijze het vermeende moeilijk te herstellen ernstig nadeel met enig 

concreet gegeven of overtuigend argument wordt aangetoond.  

 

Met hun betoog maken verzoekers geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aannemelijk.  

 

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

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

Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 
5. De 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: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beroepen met rolnummers 143 591, 143 592, 143 593 en 143 594 worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven januari tweeduizend veertien door: 

 

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN A. VAN ISACKER 

 


