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 nr. 113 135 van 30 oktober 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Bulgaarse nationaliteit te zijn, op 29 oktober 2013 

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

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 24 oktober 2013 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving 

te dien einde. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 oktober 2013 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 30 oktober 

2013 om 11 uur 30. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MEIRLAEN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij diende op 18 februari 2013 een aanvraag in tot afgifte van een verklaring van 

inschrijving als zelfstandige. 
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1.2. Op 23 mei 2013 nam de gemachtigde van de burgemeester van de stad Gent, na te hebben 

vastgesteld dat verzoekende partij naliet om de nodige bewijsstukken ter onderbouwing van haar 

verblijfsaanvraag over te maken, de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het land te verlaten. Aan verzoekende partij werd meegedeeld dat zij “over een 

bijkomende termijn van een maand, namelijk tot 16/10/2013 + 30 dagen” beschikte om alsnog de 

vereiste overtuigingsstukken neer te leggen.  

 

1.3. Verzoekende partij maakte de gevraagde overtuigingsstukken alsnog over aan de administratieve 

diensten van de stad Gent op 18 oktober 2013 en deze verstuurden deze stukken aan verwerende partij 

met het oog op een ten gronde beslissing inzake de toelating tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in het Rijk. 

 

1.4. Op 24 oktober 2013 werd verzoekende partij werkend aangetroffen en nam de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en 

beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Deze beslissing, die verzoekende partij dezelfde dag werd 

ter kennis gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“Met toepassing van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de wet 

van 15 juli 1996, moet 

 

de genaamde [M.K.H.], […], van Bulgaarse nationaliteit, 

 

het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten : Denemarken, 

Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, 

Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, 

Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om er 

zich naar toe te begeven. 

 

REDENEN VAN DE BESLISSING 

 

0 - artikel 7, eerste lid, 8: oefent een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige/in ondergeschikt verband uit, 

zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging ; 

"Overwegende dat betrokkene een onderdaan is van een E.U.-lidstaat die onderhevig is aan de 

arbeidskaart gedurende de overgangsperiode van 01/01/2007 tot 31/12/2013, voorzien in artikel 23 van 

de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en diverse bijlagen bij deze Akte, gevoegd bij het 

Toetredingsverdrag van 25 april 2005." 

Geen arbeidskaart/Geen beroepskaart - PV zal worden opgesteld door de sociale inspectie 

 

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 met Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, 

Tsjechië, Zweden en Zwitserland, om de volgende reden : 

 

Gezien betrokkene in aanmerking kan komen om vervolgd te worden voor illegale tewerkstelling bestaat 

er een risico tot nieuwe schending van de openbare orde. 

 

Gezien betrokkene zonder arbeidskaart aan het werk was, bestaat er een risico dat zij haar illegale 

praktijken verder zet. 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten 

te worden, aangezien zijn/haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden ; 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

hem/haar aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming SOFIA.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. Allereerst moet worden gesteld dat, overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de wet van 15 

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

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) een beslissing tot vrijheidsberoving enkel 

aanvechtbaar is bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van 

de plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 

de Raad) is dan ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het verzoek tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van deze beslissing. 

 

2.2. De Raad wijst er, wat betreft het aangevochten bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing 

tot terugleiding naar de grens, op dat artikel 43, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen dient te bevatten. 

 

Verzoekende partij betoogt dat een repatriëring voorzien is op 31 oktober 2013. Gelet op het feit dat 

verwerende partij dit gegeven bevestigt staat het uiterst dringend karakter van de vordering in casu niet 

ter discussie. 

 

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

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

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

aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke 

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

 

2.4. Verzoekende partij voert gespreid over drie middelen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel, van het vermoeden van onschuld en van de 

rechten van de verdediging aan. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel betoogt zij dat de 

bestreden beslissing intern tegenstrijdig is daar enerzijds wordt gesteld dat zij een beroepsbezigheid als 

zelfstandige uitoefent zonder in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging en anderzijds dat zij 

niet beschikt over een arbeidskaart. Zij wijst er tevens op dat zij over alle vereiste documenten om als 

zelfstandige aan de slag te gaan beschikt en deze ook heeft ingediend bij het stadsbestuur van Gent, 

doch dat hiermee geen rekening werd gehouden. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken kan niet worden afgeleid dat werd vastgesteld dat 

verzoekende partij werd aangetroffen op een ogenblik dat zij in ondergeschikt verband was 

tewerkgesteld, wat zou impliceren dat zij diende te beschikken over een arbeidskaart. Het staat 

daarnaast niet ter discussie dat verzoekende partij als Bulgaars onderdaan niet onderworpen is aan de 

verplichting om over een beroepskaart te beschikken. Uit het door verwerende partij neergelegde 

administratief dossier blijkt voorts dat verzoekende partij de documenten die zij diende aan te brengen 

teneinde op basis van een zelfstandige activiteit tot een verblijf te worden toegelaten heeft neergelegd 

op 18 oktober 2013. Verwerende partij heeft alvorens de in casu bestreden beslissing te nemen geen 

standpunt ingenomen omtrent de vraag of de door verzoekende partij aangebrachte stukken toelieten 

haar tot een verblijf op basis van haar voorgehouden zelfstandige activiteit toe te laten. Waar 

verwerende partij opwerpt dat deze stavingsstukken laattijdig werden neergelegd moet, worden geduid 

dat – daargelaten de vraag of dit een reden is om bij het nemen van een beslissing tot verwijdering uit 

het Rijk stukken buiten beschouwing te laten die mogelijk toelaten om vast te stellen dat een 

vreemdeling over een recht op verblijf beschikt – aan verzoekende partij werd meegedeeld dat zij “over 

een bijkomende termijn van een maand, namelijk tot 16/10/2013 + 30 dagen” beschikte om de nodige 

stukken aan te brengen en zij deze termijn respecteerde. Er kan op het eerste zicht dus niet worden 

gesteld dat deze stukken laattijdig werden aangebracht. 

 

Er kan derhalve prima facie worden vastgesteld dat verwerende partij niet op basis van een correcte en 

zorgvuldige feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen en het zorgvuldigheidsbeginsel dus werd 

geschonden. 

 

Verzoekende partij heeft een ernstig middel aangevoerd.       

 

2.5. Inzake de vereiste dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, stelt 
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verzoekende partij dat de vennootschap waarin zij werkend vennoot is dreigt failliet te gaan daar zij de 

enige is die kan instaan voor de bereiding van een aantal Bulgaarse specialiteiten en dat het koffiehuis 

waar zij actief is niet meer kon worden uitgebaat sedert haar vasthouding. Zij stelt dat dit ook aanleiding 

geeft tot een financieel nadeel. Daarnaast zet zij uiteen van oordeel te zijn dat haar onmiddellijke 

verwijdering uit het Rijk een schending inhoudt van de artikelen 3, 5 en 8 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, aangezien de bestreden beslissing ertoe 

leidt dat zij gescheiden wordt van haar partner en terecht dreigt te komen in een land waar zij geen 

opvang meer heeft. Zij meent dat deze situatie aanleiding kan geven tot een psychologisch en financieel 

nadeel.   

 

Verwerende partij betwist dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan veroorzaken. Zij stelt dat het door verzoekende partij 

opgeworpen nadeel volledig hypothetisch is en dat volgens de vaste rechtspraak van de Raad een 

financieel nadeel niet kan worden beschouwd als een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Ook houdt 

verwerende partij voor dat de nadelen die verzoekende partij aanvoert het gevolg zijn van haar eigen 

handelen. 

 

De Raad benadrukt dat een louter financieel nadeel in beginsel niet kan worden aanvaard als een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel in de zin van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, 

maar dat de vaststelling dat de tenuitvoerlegging van een bestreden beslissing het voortbestaan zelf of 

het financieel evenwicht van een bedrijf ernstig in het gedrang brengt of de levensstandaard van een 

persoon ernstig aantast wel als een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan worden beschouwd (cf. W. 

WEYMEERSCH, “Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel.” in G. DEBERSAQUES, M. VAN DAMME, S. DE 

CLERCQ en G. LAENEN (eds.), Rechtsbescherming door de Raad van State 15 jaar procedurele 

vernieuwing, Brugge,  die Keure, 2004, 167-168). In casu dient te worden vastgesteld dat de 

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing de activiteit van de verzoekende partij op 

definitieve wijze in gevaar brengt, zodat het nadeel meer dan een louter financieel nadeel is (RvS 4 juli 

1997, nr. 67.439;  RvS 21 december 1999, nr. 84.313). Verzoekende partij maakt door te duiden dat zij, 

gelet op haar specifieke professionele competenties, een onmisbare schakel is in de werking van de 

vennootschap en deze zonder haar aanwezigheid dreigt failliet te gaan op voldoende concrete, en niet 

louter hypothetische, wijze het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan. Hierbij moet 

worden benadrukt, gelet op de bespreking van het middel, dat verwerende partij niet kan worden 

gevolgd in haar standpunt dat het feit dat verzoekende partij nog niet over een verblijfstitel beschikt 

waaruit kan worden afgeleid dat zij als zelfstandige tot een verblijf is toegelaten louter het gevolg is van 

haar eigen nalatigheid.  

 

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

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

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

ingewilligd. 

  

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 

onderzocht. 
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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 de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 24 oktober 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

beslissing tot terugleiding naar de grens wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig oktober tweeduizend dertien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. J. GHEYLE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

J. GHEYLE  G. DE BOECK 


