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 nr. 157 927 van 9 december 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  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 Dominicaanse nationaliteit te zijn, op 7 december 

2015 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering van 2 december 2015 en van de beslissing tot afgifte van 

een inreisverbod van dezelfde datum, beide op 2 december 2015 aan verzoekster ter kennis gebracht. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 december 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 december 

2015 om 16 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. ADELHOF, die loco advocaat Bruno SOENEN verschijnt 

voor de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 29 oktober 2014 verklaarde de gemachtigde de aanvraag van 17 oktober 2014 om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de 

Vreemdelingenwet) onontvankelijk.  

Op 29 oktober 2014 nam de gemachtigde eveneens de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13).  

 

Op 2 december 2012 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

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

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“(…) Bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan mevrouw(1), die verklaart te heten(1): […] 

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

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

er zich naar toe te begeven. 

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

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

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 : 

X 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 visum. 

Artikel 27 : 

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

derde land die een 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.  

X 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. 

X Artikel 74/14: 

X 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 

4° Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat 

haar werd betekend op 06.11.2014. 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder 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. 

Betrokkene kwam België binnen op 08.10.2013 en diende op 17.10.2013 een aankomstverklaring in bij 

de stad Gent. Dezelfde dat diende betrokkene een aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9bis van 

de wet van 15.12.1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 29.10.2014 en deze beslissing 

werd haar betekend op 06.11.2014 met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. 

Op 19.05.2015 deed betrokkene te Mortsel een verklaring van wettelijke samenwoonst met een 

Belgische ondaan (C. G., D. A. geboren op […]). Op 08.09.2015 weigerde de stad Mortsel melding te 

maken van de verklaring wettelijke samenwoning na negatief advies van het Parket van Antwerpen 

nadat was vastgesteld dat betrokkene trachtte een wettelijke samenwoning te registreren die niet gericht 

was op het aangaan van een duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. De weigering van registratie van wettelijke samenwoonst vormt een contra-indicatie 

inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer 

naar het land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont 

betrokkene niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn 

om een gezinsleven te ontwikkelen in haar land van herkomst. Het louter feit dat Dhr. C. G. niet kan 

gedwongen worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou 

kunnen volgen naar de Dominicaanse republiek. Zowel betrokkene als Dhr. C. G. wisten dat het 
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gezinsleven in België van af het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in 

België. 

Betrokkenes beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg tegen deze weigering is op zich geen 

schending van artikel 8 van het EVRM . De weigering van huwelijk vormt immers een contra-indicatie 

inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven. 

 Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking hebben op wettelijke samenwoonst zoals bedoeld in 

het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek persoonlijke 

verschijning verplicht is. Betrokkene kan hieruit dan ook geen moeilijk te herstellen nadeel puren. In het 

geval de procedure bij de familierechtbank ertoe zou leiden dat alsnog mag gehuwd worden, kan 

betrokkene bij de voor haar bevoegde Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen op 

grond van het wettelijke samenwonen. 

Betrokkene werd op 06.11.2014 door de gemeente Mortsel geïnformeerd over de betekenis van een 

bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in 

het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden 

van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011) 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. 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

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 voile toepassen2, om de volgende reden : 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder 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. 

Betrokkene kwam België binnen op 08.10.2013 en diende op 17.10.2013 een aankomstverklaring in bij 

de stad Gent. Dezelfde dat diende betrokkene een aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 9bis van 

de wet van 15.12.1980. Deze aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 29.10.2014 en deze beslissing 

werd haar betekend op 06.11.2014 met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. 

Op 19.05.2015 deed betrokkene te Mortsel een verklaring van wettelijke samenwoonst met een 

Belgische ondaan (C. G., D. A. geboren op 03.02.1964). Op 08.09.2015 weigerde de stad Mortsel 

melding te maken van de verklaring wettelijke samenwoning na negatief advies van het Parket van 

Anlwerpen nadat was vastgesteld dat betrokkene trachtte een wettelijke samenwoning te registreren die 

niet gericht was op het aangaan van een duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven 

van een verblijfsrecht. De weigering van registratie van wettelijke samenwoonst vormt een contra-

indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een 

terugkeer naar het land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook 

toont betrokkene niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk 

zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in haar land van herkomst. Het louter feit dat Dhr. Castro 

Gonzalez niet kan gedwongen worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij 

betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar de Dominicaanse republiek. Zowel betrokkene als Dhr. 

Castro Gonzalez wisten dat het gezinsleven in België van af het begin precair was, gelet op de illegale 

verblijfssituatie van betrokkene in België. 

Betrokkenes beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg tegen deze weigering is op zich geen 

schending van artikel 8 van het EVRM . De weigering van huwelijk vormt immers een contra-indicatie 

inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven. Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking 

hebben op wettelijke samenwoonst zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevalien 

waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek persoonlijke verschijning verplicht is. 

Betrokkene kan hieruit dan ook geen moeilijk te herstellen nadeel puren. In het geval de procedure bij 

de familierechtbank ertoe zou leiden dat alsnog mag gehuwd worden, kan betrokkene bij de voor haar 

bevoegde Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen op grond van het wettelijke 

samenwonen. 

Betrokkene werd op 06.11.2014 door de gemeente Mortsel geïnformeerd over de betekenis van een 

bevel om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in 

het kader van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011 betreffende de bevoegdheden 

van de Burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land (Belgisch 

Staatsblad 16 juni 2011) 

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. 
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Vasthoudinq 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Met toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien 

einde opgesloten te worden, 

aangezien zhaar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden en op basis van 

volgende feiten: 

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

haar aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Dominicaanse republiek. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat haar 

werd betekend op 06.11.2014. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. (…)” 

 

Op dezelfde dag nam de gemachtigde eveneens de beslissing tot afgifte van een inreisverbod (bijlage 

13sexies). 

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“(…) Aan mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 

[…] 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, 

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

voile toepassen(2), tenzij zij 

beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

De beslissing tot verwijdering van 02.12.2015 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 grand van volgende feiten: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

□ 1° voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan en/of; m 2° een vroegere beslissing tot 

verwijdering niet uitgevoerd werd. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten, haar betekend 

op 06.11.2014. Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Zij 

respecteert de reglementeringen niet. Betrokkene weigert hardnekkig aan de terugkeerverplichting te 

voldoen, en werd bovendien door de gemeente Mortsel geïnformeerd over de betekenis van een bevel 

om het grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. Om 

deze redenen wordt aan betrokkene in toepassing van art. 74/11, §1, 2°, van de wet van 15.12.1980 

een inreisverbod opgelegd. 

Het is daarom dat een inreisverbod van 3 jaar wordt opgelegd. drie jaar 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

□ voor het vrijwillig vertrek is geen enkele termijn toegestaan en/of m een vroegere beslissing tot 

verwijdering werd niet uitgevoerd 

De wettelijke samenwoonst dat betrokkene wenst te registeren werd door de gemeente Mortsel 

geweigerd nadat werd vastgesteld dat de wettelijke samenwoonst niet gericht was op het aangaan van 

duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een verblijfsrecht. De weigering van 

de wettelijke samenwoonst vormt een contra-indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven, 

zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van 

artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoedanook toont betrokkene niet aan dat zij enkel in België een 

gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in haar 

land van herkomst. Het louter feit dat Dhr. C. G., D. A. geboren op 03.02.1964 niet kan gedwongen 

worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat zij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen 

volgen naar Dominicaanse republiek. 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar. (…)” 
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2. Over de rechtspleging 

 

Verweerder verschijnt niet ter terechtzitting. Blijkens het rechtsplegingsdossier werd hij nochtans 

regelmatig opgeroepen voor de terechtzitting bij bericht van 7 december 2015 voor de zitting van 8 

december 2015 om 16 uur. Het administratief dossier werd wel aan de Raad overgemaakt. De Raad 

stelt eveneens vast dat verweerder geen nota met opmerkingen ingediend heeft.  

 

Artikel 39/59, §2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of 

zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, 

wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, 

worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep. In elke kennisgeving van een beschikking 

tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van deze paragraaf.” 

 

De Raad wijst erop dat het vermoeden van instemming met het beroep zoals bedoeld in artikel 39/59, § 

2, van de Vreemdelingenwet op zich de Raad er niet toe verplicht de vordering toe te wijzen. De Raad 

acht zich met name daar niet toe verplicht wanneer de vordering onontvankelijk is of de voorwaarden 

voor toewijzing kennelijk niet zijn vervuld (cfr. RvS 8 november 1999,  nr. 83.348; RvS 20 maart 2001, 

nr. 94.124). 

 

3. Over de ontvankelijkheid  

 

3.1. Over het tijdig karakter van de vordering 

 

Artikel 39/57, §1, laatste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82,§4, tweede lid, bedoelde vordering. Zij werd ingediend 

binnen de vijf dagen na kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Zij is tijdig ingediend en 

is derhalve ontvankelijk. 

 

3.2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tegen de beslissing tot vasthouding 

 

Wat betreft de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering die besloten ligt in de bestreden 

beslissing moet door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad) ambtshalve 

worden geduid dat een vreemdeling, overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet, 

tegen een dergelijke beslissing een beroep kan instellen bij de raadkamer van de correctionele 

rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad heeft 

derhalve, nu de wetgever deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander rechtscollege heeft 

toevertrouwd, geen rechtsmacht om te onderzoeken of de beslissing tot vasthouding met het oog op 

verwijdering in overeenstemming is met de wet. In de mate dat het beroep bij de Raad erop gericht zou 

zijn de schorsing van een beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering te verkrijgen is deze 

onontvankelijk. De Raad mag dan ook niet ingaan op de stelling van verzoekster dat het kennelijk 

onredelijk is van de Dienst Vreemdelingenzaken om over te gaan tot haar vasthouding. 

 

3.3. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing gericht tegen het inreisverbod. 

 

In zoverre verzoekster de schorsing van de tenuitvoerlegging vordert van de beslissing tot het opleggen 

van een inreisverbod moet worden opgemerkt dat, daargelaten de vraag of artikel 39/82, § 4,  tweede lid 

van de Vreemdelingenwet dergelijke vordering in uiterst dringende noodzakelijkheid toelaat, verzoekster 

niet aantoont dat een hoogdringende behandeling van de vordering  tot schorsing  vereist is en dat 

indien de vordering zou worden ingesteld via de gewone schorsingsprocedure deze onherroepelijk te 

laat zou komen om nog enig nuttig effect te sorteren. Waar verzoekster aanstipt dat bij het opleggen van 

het inreisverbod moet rekening gehouden worden met de fundamentele mensenrechten verwijst de 

Raad naar zijn bespreking van de opgeworpen schending van artikel 8 van het EVRM waarbij werd 

vastgesteld dat verzoekster op het eerste zicht een dergelijke schending niet aannemelijk maakt. 

Verzoekster stipt aan dat zij niet in de mogelijkheid zal zijn om voor de zitting van de familierechtbank op 
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22 maart 2016 een opheffing van het inreisverbod te vragen, noch om een visum aan te vragen en te 

verkrijgen. De Raad erkent dat de tijdspanne weliswaar kort is, doch de absolute onmogelijkheid 

daarvan is geenszins aangetoond nu er meer dan drie maanden resten tussen de geplande 

repatriëringsdatum van verzoekster en de voormelde zittingsdatum. Bijkomend verwijst verzoekster naar 

een nakende schending van artikel 3 van het EVRM, doch zij licht dat op dezelfde wijze toe als de 

aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM. Daargelaten het feit dat beide verdragsbepalingen 

een geheel andere draagwijdte hebben, houden de bestreden beslissingen zoals infra toegelicht niet 

noodzakelijk een scheiding in van drie jaar tussen verzoekster en haar partner, dermate dat evenmin 

hierin een foltering of onmenselijke of vernederende behandeling kan worden gezien. Er is derhalve niet 

voldaan aan de in artikel 43, § 1 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort het PR RvV) gestelde 

vereiste.  

 

Deze vaststelling volstaat om te besluiten dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid met betrekking tot het bestreden inreisverbod dient te worden verworpen.  

 

Bijkomend weze vastgesteld dat zoals infra zal blijken ook de vordering tot schorsing gericht tegen het 

bevel, waarop het inreisverbod steunt, wordt verworpen. Geheel ten overvloede blijkt dat in het 

bestreden inreisverbod ook uitvoerig door de gemachtigde wordt gemotiveerd aangaande het 

voorgehouden gezinsleven van verzoekster en haar partner. 

 

4. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid gericht tegen het bevel om het 

grondgebied te verlaten 

 

4.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid 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. 

 

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

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

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

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

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

4.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

4.2.1. 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”. 

 

4.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt verzoekster zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

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

vermoed.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 
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4.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

4.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

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

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 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

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/schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing. 

 

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 dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 

door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 

tot een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

Ten einde 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 dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

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

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

 

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

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

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

§ 113). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, §4, vierde lid, van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

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

tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden 
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4.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

Verzoekester voert in een eerste en enige middel de schending aan van de artikelen 7, 74/13, 74/11 en 

62 van de Vreemdelingenwet, van de materiële en formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van 

de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

zorgvuldigheidpslicht, van het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, evenals van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM, evenals van het respect voor de menselijke waardigheid. 

Na een uitgebreide theoretische uiteenzetting stelt verzoekster dat bij het opleggen van een 

verwijderingsbeslissing dient rekening gehouden te worden met de specifieke omstandigheden. 

Verzoekster meent dat in strijd met het bepaalde in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet geen enkele 

motivering is voorzien omtrent deze wettelijke bepaling die stelt dat rekening moet worden gehouden 

met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan. Er zou geen rekening gehouden zijn met de humanitaire omstandigheden.  

 

De Raad kan verzoekster hierin niet volgen. Het feit dat niet letterlijk verwezen wordt naar de voormelde 

wetsbepaling, weerlegt niet dat de gemachtigde uitgebreid en in concreto heeft gemotiveerd aangaande 

het aangevoerde gezinsleven. De Raad ziet verder niet in welk belang verzoekster heeft bij het 

aanvoeren dat niet is gemotiveerd omtrent het hoger belang van het kind of de gezondheidssituatie, nu 

geen dergelijke elementen blijken uit het administratief dossier. Verzoekster vermeldt in het 

verzoekschrift wel dat het ontnemen van de mogelijkheid van een moeder om voor haar doodzieke zoon 

te zorgen een inmenging betekent in de rechten gegarandeerd door artikel 8 en 3 van het EVRM. Echter 

ter zitting bevestigt de raadsvrouw van verzoekster dat deze passage een materiële vergissing betreft 

en dat verzoekster geen kinderen heeft. De Raad ziet dan ook niet in waar de gemachtigde verder had 

moeten motiveren hieromtrent. 

 

Een schending van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet of van de motiveringsplicht zoals neergelegd 

in de artikelen 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 

1991 is prima facie niet aangetoond. 

 

Vervolgens voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Vooreerst tracht ze op 

gedetailleerde wijze het motief te weerleggen dat er geen sprake zou zijn van een ware gezinscel. Ook 

al erkent ze uitdrukkelijk dat de huidige procedure geen betrekking heeft op de weigering van registratie 

van de wettelijke samenwoning, toch acht ze het noodzakelijk aan te tonen dat deze weigering is 

gestoeld op foute elementen en de relatie niet enkel is aangegaan om een verblijfsrechtelijk voordeel te 

verkrijgen. Verzoekster kan in onderhavige procedure echter niet dienstig kritiek uiten op de beslissing 

van de stad Mortsel van 8 september 2015 tot weigering van melding van de wettelijke samenwoning. 

De Raad heeft in dit verband geen rechtsmacht en dergelijke kritiek kan aan bod komen bij de 

familierechtbank. Verzoekster kan evenmin dienstig speculeren op een positieve uitkomst van haar 

beroep dat werd ingesteld bij de familierechtbank.  

 

Er kan aangenomen worden dat een beslissing om een verklaring van wettelijke samenwoning niet  te  

registreren niet ipse facto inhoudt  dat  er  geen  sprake  zou  zijn  van  een  gezinsleven  tussen 

verzoekster en haar partner.  De gemachtigde  heeft in de bestreden bijlage 13septies haar beoordeling 

inzake verzoekers gezinssituatie ook niet beperkt tot de vaststelling dat deze beslissing een contra-

indicatie is inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven en heeft verdere  afwegingen gemaakt 

hieromtrent. Zo stelt de gemachtigde onder meer verder : “Hoedanook toont betrokkene niet aan dat zij 

enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te 

ontwikkelen in haar land van herkomst. Het louter feit dat Dhr. C. G. niet kan gedwongen worden het 

Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar de 

Dominicaanse republiek. Zowel betrokkene als Dhr. C. G. wisten dat het gezinsleven in België van af 

het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België.” Dit motief laat 

verzoekster ongemoeid in haar betoog. 

 

Zelfs als er sprake is van een gezinsleven tussen verzoekster en haar partner, dan dient nagegaan te 

worden of de bestreden bijlage 13septies een inbreuk uitmaakt op artikel 8 van het EVRM. De Raad 

dient op te merken dat hij zich bij de beoordeling van een grief betreffende dit artikel houdt aan de 

rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Gaat het om een  eerste  

toelating  tot  verblijf,  zoals  in  casu,  dan  oordeelt  het  EHRM  dat  er  geen  inmenging  is  en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In het geval van 

een eerste toelating tot verblijf  moet  er  volgens  het  EHRM  worden  onderzocht  of  er  een  positieve 

verplichting  is  voor de  staat  om  het  recht  op  privé-  en/of familie-  en  gezinsleven  te  handhaven  
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en  te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva  en  Hoogkamer/Nederland,  §  38).  Dit  geschiedt  aan  de  hand  van  de  ‘fair  

balance’-toets.  Als  na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor 

de staat is, dan is artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United 

Kingdom, § 37). 

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de overheid rusten is evenwel afhankelijk van de 

precieze omstandigheden die eigen  zijn  aan  elke  individuele  zaak.  Wanneer  het  recht  op  een 

gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de verblijfswetgeving, dient nog te 

worden geduid dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een Staat heeft immers 

het recht om de toegang tot het grondgebied te controleren. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij 

diverse  gelegenheden  aan  herinnerd  dat  het  EVRM  als  dusdanig  geen  enkel  recht  voor  een 

vreemdeling  waarborgt  om  het  grondgebied  van  een  staat  waarvan  hij  geen  onderdaan  is,  

binnen  te komen  of  er  te  verblijven  (EHRM  15  juli  2003,  Mokrani/Frankrijk,  §  23;  EHRM  26  

maart  1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van 

het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting 

inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in  de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst  en  het  verblijf  van  niet-onderdanen  te  controleren  

(EHRM  12  oktober  2006,  Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd 

Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

Verzoekster,  die  blijkens  het  administratief  dossier  pas  sedert  oktober 2013  in  het  Rijk  verblijft,  

die sedertdien  op  precaire  en  illegale  wijze  in  het  Rijk  verblijft,  en  wiens  verklaring  van  

wettelijke samenwoning op grond van een beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 

stad Mortsel van 8 september 2015 niet geregistreerd  wordt, dit na een advies van het parket dat  het  

zou gaan om  een  schijnsamenwoning,  toont  niet  aan  dat  er  sprake  is  van  een  disproportionaliteit 

tussen  haar  belangen  enerzijds,  die  er  in  se  in  bestaan  alhier  een  gezinsleven  dat  is  ontstaan  

tijdens illegaal  verblijf, verder  te kunnen  leiden  en  minstens  vanuit  België  daartoe  gerechtigd  te  

worden  en  de  belangen  van  de Belgische Staat in het kader van het doen respecteren van de 

verblijfsreglementering anderzijds. Gelet op de bovenvermelde omstandigheden die  verzoeksters  zaak  

kenmerken  geldt  er  prima  facie  geen positieve verplichting voor de gemachtigde om verzoekster op 

het grondgebied te laten vertoeven. 

 

De Raad wijst er, samen met de gemachtigde nog op dat het Europees Hof zich streng toont t.a.v. 

vreemdelingen die  tijdens  een  onregelmatig  of  precair  verblijf  een  relatie  hebben  aangegaan  of 

een gezinsleven hebben opgebouwd. Aangezien de betrokken personen zich bewust dienden te zijn van 

het feit dat de verblijfsstatus van één van hen van die aard was dat de volharding van dat gezinsleven 

op het grondgebied van de Verdragsluitende Staat van bij het begin precair was, is er volgens het Hof 

geen aanleiding  tot  een  gerechtigde  verwachting  op  een  toelating  tot  verblijf  en  bescherming  

tegen verwijdering onder artikel 8 EVRM (cf. EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. 

Noorwegen, par. 57. EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v. Nederland, par. 49; zie ook 

EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd 

Koninkrijk, par. 68;  EHRM  26  januari  1999,  nr.  43279/98,  Jerry  Olajide  Sarumi  v.  Verenigd  

Koninkrijk (ontvankelijkheidsbeslissing);  EHRM  22  mei  1999,  nr.  50065/99,  Andrey  Sheabashov  v.  

Letland (ontvankelijkheidsbeslissing)  en  EHRM  5  september  2000,  nr.  44328/98,  Solomon  v.  

Nederland (ontvankelijkheidsbeslissing). 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten houdt niet automatisch in dat verzoekster voorgoed 

gescheiden wordt van haar partner. Het verhindert niet dat verzoekster een visum aanvraagt om 

persoonlijk te kunnen verschijnen voor de familierechtbank in het kader van haar niet schorsend beroep 

dat zij samen met haar partner heeft ingediend tegen de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke 

stand tot weigering van  registratie  van  haar  verklaring  van  wettelijke  samenwoning,  noch  om zoals 

de gemachtigde motiveert een visum met oog op gezinshereniging aan te vragen indien de 

familierechtbank anders beslist  en de overige voorwaarden voor de afgifte van het visum vervuld 

worden. Verzoekster dient dan eveneens de opschorting of opheffing te vragen van het inreisverbod dat 

eveneens getroffen werd op 2 december 2015. 
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Waar verzoekster stelt dat de gemachtigde onvoldoende rekening houdt met het feit dat er een 

procedure hangende is voor de familierechtbank, werpt de Raad op dat het instellen van een dergelijke 

niet schorsende procedure niet tot gevolg heeft dat verzoekster legaal op het grondgebied verblijft, noch 

dat de eerste bestreden beslissing daardoor geen uitvoering kan kennen. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is prima facie niet aannemelijk. 

 

Tenslotte gaat verzoekster zowel in het verzoekschrift als ter zitting zeer uitgebreid in op de rechten van 

verdediging voor wat haar hangende procedure voor de familerechtbank betreft.  

 

De gemachtigde motiveert dienaangaande als volgt: “Betrokkenes beroep bij de Rechtbank van Eerste 

Aanleg tegen deze weigering is op zich geen schending van artikel 8 van het EVRM . De weigering van 

huwelijk vormt immers een contra-indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven. 

 Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking hebben op wettelijke samenwoonst zoals bedoeld in 

het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen waarin krachtens het Gerechtelijk Wetboek persoonlijke 

verschijning verplicht is. Betrokkene kan hieruit dan ook geen moeilijk te herstellen nadeel puren. In het 

geval de procedure bij de familierechtbank ertoe zou leiden dat alsnog mag gehuwd worden, kan 

betrokkene bij de voor haar bevoegde Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen op 

grond van het wettelijke samenwonen.”. 

 

Verzoeksters raadsvrouw erkent ter zitting dat conform het Gerechtelijk Wetboek geen persoonlijke 

verschijning verplicht is, doch voert aan dat die persoonlijke verschijning steeds wordt bevolen omdat de 

rechter de partijen dan persoonlijk kan horen en verzoekster zo haar rechten van verdediging adequaat 

kan uitoefenen. Ze preciseert dat in een dergelijke procedure zowel de rechter als het openbaar 

ministerie persoonlijke vragen kunnen stellen, waarop enkel verzoekster en haar partner kunnen 

antwoorden. Verder verwijst ze eveneens naar het principe van het verbod van vertegenwoordiging in 

hoogst persoonlijke aangelegenheden. Verzoekster vervolgt haar betoog met een verwijzing naar 

rechtspraak van de Raad waarin hij de weigerig van afgifte van een visum kort verblijf in 

hoogdringendheid schorste nu de verzoekende partij persoonlijk diende te verschijnen en de zitting voor 

de rechtbank al twee maal was uitgesteld. In deze aanvaardde de Raad niet dat verzoekende partij zich 

moest laten bijstaan door een advocaat. Tot slot meent verzoekster dat de gemachtigde zou oordelen 

dat zij niet persoonlijk mág verschijnen voor de familierechter en zal het onmogelijk zijn voor de 

familierechter samenwoning vast te stellen ingevolge gedwongen verwijdering. De gemachtigde zou 

derhalve machtsmisbruik plegen en onzorgvuldig en disproportioneel bezwarend te werk gaan. 

 

Wat betreft het aangevoerde beginsel van het verbod op vertegenwoordiging in hoogst persoonlijke 

aangelegenheden, meent de Raad dat dit algemeen beginsel geen afbreuk kan doen aan de meer 

precieze bepaling, met name artikel 1253ter/2 van het Gerechtelijk Wetboek waaruit blijkt dat 

vorderingen die betrekking hebben op de weigering van wettelijke samenwoning zoals bedoeld in artikel 

1476quater, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, niet ressorteren onder  de  gevallen  waarin  

persoonlijke verschijning verplicht is. Waar verzoekster verwijst naar een arrest van de Raad (RvV 18 

januari 2010, nr. 37.088), blijkt een belangrijk verschil tussen deze zaak en de thans voorliggende. Zo 

bleek in het aangehaalde arrest een situatie waarin de rechter van de rechtbank van eerste aanleg 

uitdrukkelijk de persoonlijke verschijning van de verzoekende partij had bevolen. In een dergelijke 

situatie achtte de Raad het onredelijk van de gemachtigde te stellen dat het reisdoel niet afdoende 

duidelijk was. Ter zitting gevraagd aan de raadsvrouw van verzoekster of zij kan aantonen dat de 

persoonlijke verschijning was bevolen of steeds wordt bevolen, moet zij stellen niet over een glazen bol 

te beschikken of in deze de persoonlijke verschijning zou bevolen worden, ook al is het een zeer 

gangbare praktijk. De Raad acht het in casu dan ook essentieel verschillend dat een dergelijk bevel tot 

persoonlijke verschijning niet voorligt. De Raad leest nergens in de eerste bestreden beslissing dat de 

gemachtigde expliciet oordeelt dat verzoekster niet mag verschijnen voor de familierechtbank. De 

gemachtigde stelt inderdaad dat een visumaanvraag mogelijk is op grond van het wettelijk 

samenwonen, wat niet uitsluit dat een visumaanvraag ook mogelijk kan zijn met het oog op het 

verschijnen voor de familierechtbank. Bovendien blijkt uit het door verzoekster aangehaalde arrest dat 

de Raad in geval van visumweigering ondanks een duidelijk bevel van de rechter van de rechtbank van 

eerste aanleg tot persoonlijke verschijning en een zittingsdatum in de nabije toekomst, reeds is 

overgegaan tot schorsing en hiermee een effectief rechtsmiddel heeft geboden. 

 

Waar verzoekster nog gewag maakt van machtsmisbruik in hoofde van de gemachtigde, kan de Raad 

niet volgen. De gemachtigde heeft immers binnen de perken van zijn bevoegdheid een 

verwijderingsmaatregel en inreisverbod opgelegd, daarbij rekening houdend met en motiverend over het 
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aangevoerde gezinsleven. De Raad kan prima facie geen onzorgvuldigheid of onevenredigheid 

weerhouden. 

 

Een schending van de rechten van verdediging, van het zorgvuldigheidsbeginsel of het 

evenredigheidsbeginsel lijkt prima facie niet aangetoond. 

 

Het enig middel is prima facie niet ernstig. 

 

De vaststelling dat geen ernstig middel werd ontwikkeld, volstaat om onderhavige vordering te 

verwerpen, nu aan een van de cumulatieve voorwaarden niet is voldaan. 

 

 

5. 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: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen december tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. VALGAERTS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS A. MAES 

 


