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nr. 57 082 van 28 februari 2011 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

1. de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid, Dienst Vreemdelingenzaken 

2. de gemeente Sint Jans Molenbeek, vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde  KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 22 februari 2011 

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

vorderen van “de mondelinge beslissing van maandag 21.02.2011, van de Dienst Vreemdelingenzaken 

te Sint Jans Molenbeek waarbij verzoeker het recht ontezegd wordt een aanvraag verblijfskaart in te 

dienen en waarbij hem ontzegd wordt een bijlage 19ter in ontvangst te nemen”. 

 

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 22 februari 2011 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 24 februari 

2011  om 11 uur 00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken  A. WIJNANTS.    

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. DE LIEN  die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat D. VAN DER BEKEN die loco advocaat MATTERNE & LUCAS HABA verschijnt voor de 

eerste verwerende partij en van de heer R. VAN DEN BERGE  die verschijnt voor de tweede 

verwerende partij.  
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Verzoeker verklaart de Algerijnse nationaliteit te hebben. 

 

1.2 Op 25 juni 2009 zou hij gehuwd zijn met mevrouw O.W., die de Nederlandse nationaliteit heeft. 

 

1.3. Op 21 februari 2011 stuurt de raadsman van verzoeker het volgende faxbericht aan de verwerende 

partij : 

 

“(…) 

Ik schrijf u aan in mijn hoedanigheid van raadsman van de heer Mekkaoui Mohktar van Algerijnse 

nationaliteit geboren op 21.05.1977 gehuwd met mevrouw WEISER olivia van Nederlandse nationaliteit. 

Mijn cliënt diende reeds in de zomer van 2010 een aanvraag in om een verblijfskaart te krijgen. U hebt 

hem toen geen 19ter afgeleverd. Ik heb mij heden in het bijzijn van mijn cliënt opnieuw aangeboden om 

de bijlage 19ter te ontvangen. U hebt dit gewiegerd omdat u stelt dat zijn huwelijk ‘eerst aanvaard dient 

te worden door de Procureur des Konings”. 

Echter deze redenering is manifest foutief gelet op art. 24 (sic) IPRwet. 

 

Art. 27, § 1. Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat 

een beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld 

overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijk recht, en meer bepaald met inachtneming van de 

artikelen 18 en 21. 

De akte moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar zij is opgesteld, 

nodig zijn voor haar echtheid.  

Artikel 24 is, voor zover nodig, van toepassing. 

Ingeval de overheid weigert de geldigheid van de akte te erkennen, kan beroep worden ingesteld bij de 

rechtbank van eerste aanleg, onverminderd artikel 121, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 

23. 

 

Een voorlopige weigering zoals u stelt is dus illegaal. U dient ofwel het huwelijk te erkennen in 

afwachting van een weigering door de Procureur ofwel dient u het huwelijk meteen niet te erkennen. De 

zogenaamde tussenoplossing bestaat niet. 

Daar u niet voorlopig kan weigeren dient u meteen over te gaan tot ofwel de bijlage 19ter, 19 quinquies 

oftewel 15. 

Indien u mij per kerende niet bevestigt dat u dat zal doen zal ik zonder enige verdere verwittiging 

meteen een verzoekschrift bij uiterst dringende noodzakelijkheid neerleggen bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen daar u door uw handelen de openbare orde schaadt en de illegale status 

van mijn cliënt bestendigt door geen bijlage 19ter af te leveren. 

(…)”. 

 

1.4. Dit faxbericht is onbeantwoord gebleven. 

 

1.5. Ter zitting wordt het administratief dossier aangevuld met een beslissing van de gemachtigde van 

de ambtenaar van de burgerlijke stand van 23 februari 2011 houdende niet inoverwegingneming van 

verzoekers aanvraag.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, Dienst 

Vreemdelingenzaken vraagt in de door haar ingediende nota om buiten de zaak te worden gesteld. 

Gelet op het feit dat zij niet de auteur is van de aangevochten akte kan op dat verzoek worden 

ingegaan. Wanneer verder in dit arrest naar “de verwerende partij” wordt verwezen, wordt derhalve de 

gemeente Sint Jans Molenbeek bedoeld. 

 

2.2. De verzoekende partij vraagt ter zitting toepassing te maken van artikel 39/59 van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
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van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), enerzijds omdat geen nota werd ingediend door de 

verwerende partij, en anderzijds omdat niet is aangetoond dat de vertegenwoordiger van de deze partij 

gemachtigd is om in rechte op te treden. 

 

Aangezien het administratief dossier werd voorgelegd, en de bedoelde bepaling geen gevolgen verbindt 

aan het niet ingediend zijn van een nota, kan niet dienstig worden verwezen naar artikel 39/59, § 1 van 

de vreemdelingenwet. Voorts, wat de vertegenwoordiging van de verwerende partij ter zitting betreft, 

kan er, gelet op het uitzonderlijke karakter van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid en de 

gevolgen die dat met zich brengt voor de verwerende partij en haar beperkte mogelijkheden om het 

verweer te organiseren in de huidige stand van het geding mee worden volstaan vast te stellen dat er 

prima facie geen gegevens voorhanden waaruit zou blijken dat deze vertegenwoordiging niet rechtmatig 

zou zijn. Er lijkt derhalve geen reden te zijn om  toepassing te maken van artikel 39/59, § 2, tweede lid 

van de vreemdelingenwet. 

 

2.3. Voor zover de pleidooien werden betrokken op de uitdrukkelijke beslissing van 23 februari 2011 die 

sub 1.5 werd vermeld, stelt de Raad vast dat zij niet is gevat om hier uitspraak over te doen, zodat deze 

argumenten niet in het debat kunnen worden betrokken.  

  

3. Over de voorwaarden tot schorsing 
 
3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 
 
Met toepassing van artikel 39/82, §§ 1 en 2 van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kan slechts tot 
schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden besloten onder de 
drievoudige voorwaarde dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is, dat ernstige 
middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten akte kunnen verantwoorden en 
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 

 
3.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 
De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, 
derde lid van de vreemdelingenwet, is er op 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, die direct 
aannemelijk maken dat de gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk 
bevolen moet worden. 
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3.2.2. De beoordeling van de voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid 

 
Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State inzake de dubbele voorwaarde van de 
uiterst dringende noodzakelijkheid, met name dat wordt aannemelijk gemaakt dat de schorsing van de 
tenuitvoerlegging van de beslissing volgens de gewone procedure te laat zal komen omdat het nadeel 
dan onherstelbaar zal zijn, én dat verzoeker de nodige inspanningen heeft geleverd om de 
verwezenlijking van het dreigend nadeel te voorkomen. Hij stelt dat, zolang hij geen aanvraag heeft 
ingediend en niet in het bezit is gesteld van ofwel de bijlage 19ter ofwel de bijlage 15, hij illegaal in het 
land verblijft, hetgeen, gelet op artikel 75 van de Vreemdelingenwet een misdrijf is. Verzoeker wordt 
ertoe gedwongen illegaal in het land te verblijven tot de verwerende partij beslist de aanvraag in 
ontvangst te nemen. Gelet op het feit dat het hier om een strafbepaling gaat, raakt het verhinderen van 
verzoeker om zich in regel te stellen raakt derhalve manifest de openbare orde, hetgeen 
onaanvaardbaar is. Aan deze verhindering ter vrijwaring van de openbare orde en ter vrijwaring van 
verzoeker die elke dag dat hij in illegaal verblijf is een misdrijf pleegt dient onmiddellijk een einde te 
worden gesteld.  De houding van de verwerende partij grijpt in in het gezinsleven van verzoeker, die niet 
in de mogelijkheid is te werken, zich in te schrijven bij de mutualiteit, strafvervolging riskeert, uitwijzing 
riskeert etc. Deze maatregel maakt een schending uit van artikel 8 van het EVRM dat niet alleen het 
samen zijn van een gezin zelf beoogt, maar ook de kwaliteit van dit gezinsleven, kwaliteit die nu zwaar 
onder druk komt te staan.  
Een gewone schorsing zal in deze te laat komen daar elke dag vertraging om zich in regel te stellen een 
dag is waarbij de openbare orde wordt geschaad. De hoogdringendheid vloeit derhalve voort uit artikel 
75 en de daarmee gepaard gaande schending van de openbare orde.  
 
Verzoeker poneert wel dat een niet-vrijwillige inbeuk op de openbare orde een nadeel is dat niet kan 
worden hersteld middels de gewone schorsingsprocedure, doch toont op geen enkele wijze aan dat 
deze procedure te laat zal komen en om welke reden het door hem aangevoerde nadeel onherstelbaar 
zal worden. Voor zover hij stelt uitwijzing te riskeren, blijkt verzoeker thans niet het voorwerp uit te 
maken  van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. Voor het overige 
stelt de Raad vast dat verzoekers uiteenzetting, waar hij verwijst naar de inbreuk op het gezinsleven en 
de daaruit voortvloeiende schending van artikel 8 EVRM, veeleer betrokken lijkt te moeten worden op de 
overige, afzonderlijk te beoordelen cumulatieve schorsingsvoorwaarden, zodat ze niet dienstig is in het 
kader van het aannemelijk maken van het uiterst dringende karakter van de vordering.  
  
3.3. Dienvolgens is niet voldaan aan de derde 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. 
 
 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, Dienst 

Vreemdelingenzaken, wordt buiten de zaak gesteld. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig februari tweeduizend en elf 

door: 
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mevr. A. WIJNANTS,  wnd. kamervoorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. J. HUYS,  toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

J. HUYS A. WIJNANTS 

 


