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 nr. 180 981 van 19 januari 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 16 januari 2017 

heeft ingediend bij faxpost 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 van 9 januari 2017 houdende de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

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

 

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 16 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 januari 2017 

om 14u00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat VANHECKE, die loco advocaat B. DE VOS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 11 december 2012 legt de verzoeker een verklaring van wettelijke samenwoning af met mevr. S.S., 

van Belgische nationaliteit. 

 

Op 10 januari 2013 dient verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, als partner in een duurzame relatie met mevrouw S. S.. 

 

Op 10 juni 2013 neemt de burgemeester van de stad Antwerpen inzake deze aanvraag een beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan de verzoeker ter kennis gebracht op 18 juli 2013. De verzoeker 

dient tegen deze beslissingen een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). Bij ’s Raads arrest nr. 123.471 van 30 april 2014 wordt 

het bevel om het grondgebied te verlaten vernietigd en wordt het beroep verworpen voor de beslissing 

tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

Op 5 december 2014  wordt de wettelijke samenwoning met mevr. S. officieel stopgezet. 

 

De verzoeker legt op 12 mei 2015 een nieuwe verklaring wettelijke samenwoning af met mevr. S. S. 

 

Op 1 september 2015 wordt de verzoeker aangetroffen in onregelmatig verblijf in het Rijk, waarna hem 

een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) wordt betekend. 

 

Op  15 september 2015 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand de registratie van de verklaring 

van wettelijke samenwoning, dit om reden van schijnrelatie en op basis van het negatief advies van de 

procureur des Konings van 8 september 2015. 

 

Op 1 december 2015 legt verzoeker nogmaals een verklaring van wettelijke samenwoning af met mevr. 

S. S., waarna de ambtenaar van de burgerlijke stand de registratie opnieuw weigerde op 28 januari 

2016, ditmaal om reden dat niet kon worden vastgesteld dat de verzoeker en mevrouw S. S. een 

gemeenschappelijke woonplaats hebben. 

 

Op 2 februari 2016 legt de verzoeker reeds voor de vierde maal een verklaring van wettelijke 

samenwoning af met mevr. S. S., doch andermaal weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand op 17 

maart 2016 de registratie van de verklaring van wettelijke samenwoning wegens misbruik van wettelijke 

samenwoning. 

 

Op 7 juni 2016 probeert de verzoeker voor de vijfde maal een verklaring van wettelijke samenwoning af 

te leggen met mevr. S. S., en opnieuw weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand op 30 juni 2016 

de registratie van de verklaring van wettelijke samenwoning en dit wederom omdat uit onderzoek blijkt 

dat de verklaring van wettelijke samenwoning kennelijk enkel gericht is op het verkrijgen van een 

verblijfsrechtelijk voordeel en omdat sinds de beslissing van 17 maart 2016 geen nieuwe elementen zijn 

aangereikt door de betrokkenen die de indicaties van misbruik kunnen weerleggen.  

 

Op 9 januari 2017 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het 

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

 

Het betreft de in casu bestreden akte, die op 9 januari 2017 aan de verzoeker werd ter kennis gebracht 

en die als volgt is gemotiveerd:  

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: H. 

voornaam: W. 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: Korba 

nationaliteit: Tunesië 

In voorkomend geval, ALIAS: 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

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

om er zich naar toe te begeven. 

 

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

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

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

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

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

 

Artikel 7, alinea 1: 

 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd 

betekend op 01.09.2015. 

 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

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

 

Betrokkene kwam op 20.02.2010 het Schengengrondgebied binnen in het bezit van een visum type C 

afgegeven door de Nederlandse diplomatieke autoriteiten in Tunesië. Op 11.05.2010 deed hij op de 

gemeente Zoersel een aankomstverklaring. Op 11.12.2012 liet betrokkene te Antwerpen wettelijke 

samenwoonst registreren met een tien jaar oudere Belgische onderdane (S. S. geboren op 04.05.1971). 

Hij bekwam geen verblijfsrecht op grond op deze samenwoonst en op 05.12.2014 werd de wettelijke 

samenwoonst officieel stopgezet.  

 

Op 12.05.2015 deed betrokkene te Antwerpen opnieuw een verklaring van wettelijke samenwoning S. 

S.. Op 15.09.2015 weigerde de stad Antwerpen melding te maken van de verklaring wettelijke 

samenwoning na negatief advies van het Parket van Antwerpen (van 09.09.2015) 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. In februari 2016 en in juni 2016 deed betrokkene nog twee maal een verklaring tot  

wettelijke samenwoonst, maar beide keren weigerde de Burgerlijke Stand van Antwerpen de 

samenwoonst te registeren. De weigeringen van registratie van wettelijke samenwoonst vormen 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. 

 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief 

een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is.  

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

 

(…)”  
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Hieruit blijkt dat de bijlage 13septies drie onderscheiden beslissingen omvat, met name een bevel om 

het grondgebied onmiddellijk te verlaten, een beslissing houdende terugleiding naar de grens en een 

beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats. 

 

2. Over de ontvankelijkheid  – beslissing tot vasthouding 

 

Samen met de verweerder in de nota met opmerkingen dient te worden opgemerkt dat de vordering niet 

ontvankelijk is in de mate dat zij gericht is tegen de beslissing tot vrijheidsberoving die in de bestreden 

akte vervat zit. 

 

De bestreden akte (bijlage 13septies) houdt onder meer een maatregel van vrijheidsberoving in zoals 

bedoeld in 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). 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.” 

 

Artikel 72, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van 

de correctionele rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in 

overeenstemming is met de wet.  

 

De Raad dient derhalve vast te stellen dat hij, gelet op de door de wetgever voorziene beperking van 

zijn rechtsmacht - die op algemene wijze is geregeld in artikel 39/1 van de vreemdelingenwet -, niet 

bevoegd is om van de vordering kennis te nemen in zoverre het de bedoeling zou zijn om ook de 

maatregel tot vrijheidsberoving aan te vechten (RvS 12 januari 2001, nr. 92.181; RvS 4 juni 2002, nr. 

107.338; RvS 1 december 2006, nr. 165.469; RvS 1 december 2006, nr. 165.470). 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissingen van 9 

januari 2017 houdende bevel om het grondgebied te verlaten en terugleiding naar de grens  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet kan 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. 

 

Verder wordt in paragraaf 4, tweede lid van diezelfde bepaling gesteld: 

 

“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.” 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van 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. 

 

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. 
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3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringend karakter 

 

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”. 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het PR RvV bepaalt: 

 

“Als de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, dan bevat de vordering tot schorsing 

bedoeld in artikel 32 de in artikel 32 bepaalde gegevens alsook een uiteenzetting van de feiten die de 

uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.” 

 

Het uiterst dringend karakter wordt in de nota met opmerkingen niet betwist. In casu bevindt de 

verzoeker zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet. In dit 

geval wordt het uiterst dringende karakter van de vordering tegen de bestreden verwijderingsmaatregel 

wettelijk vermoed.  

 

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

 

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

 

3.3.1. 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. 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 New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 

mei 1955 (hierna: 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 
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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 verzoekster 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 EVRM. 

 

3.3.2. Het onderzoek betreffende deze voorwaarde 

 

De verzoeker voert een enig middel aan, dat als volgt wordt uiteengezet: 

 

“Schending  van de artikelen 7, 62 van de vreemdelingenwet, artikel 8 EVRM, artikel 2 en 3 wet 

motiveringsplicht bestuurshandelingen, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de 

motiveringsplicht als algemene beginsel van behoorlijk bestuur, doordat de overheid onvoldoende 

rekening heeft gehouden met het privé- en gezinsleven van verzoeker. 

 

1. 

De bestreden beslissing wordt gesteund op artikel 7, alinea 1 Vw. Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven : 

(…)” 

 

Uit de letterlijke bewoording van artikel 7 Vw. blijkt bijgevolg dat er rekening moet gehouden worden met 

meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag.  

 

Artikel 74/13 Vw. verduidelijkt met welke internationale bepalingen rekening moet worden gehouden:  

 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

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

onderdaan van een derde land.” 

 

2. 

Uit de bestreden beslissing blijkt echter niet dat verwerende partij rekening heeft gehouden met alle 

elementen van het gezins- en familieleven van verzoeker.  Integendeel, de verwerende partij geeft zelf 

aan dat er geen rekening mee wordt gehouden, om het loutere feit dat er een contra-indicatie zou zijn. 

Over alle pro-indicaties wordt gezwegen. 

 

De staat heeft een positieve verplichting een overweging te maken van het belang van de staat om de 

immegratie (sic) te controleren, en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben op het 

grondgebied van de staat. 

 

In casu verwijst de verwerende partij weliswaar naar de relatie met mevrouw S., maar neemt daarbij een 

loopje met de werkelijkheid, waardoor de motivering niet op correcte motieven steunt. 

 

De motivering moet daadkrachtig (sic) zijn, wat onder meer wil zeggen dat de motieven waarop 

gesteund wordt correct zijn. 
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3. 

In casu maakt de verwerende partij zich heel gemakkelijk af van het gezinsleven van verzoeker. 

 

De verwerende partij stelt:  

 

“De weigering van registratie van wettelijke samenwoonst vormen 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. “ 

 

Aldus wordt geen onderzoek gevoerd naar het gezinsleven van verzoeker, noch rekening gehouden en 

afweging gemaakt met het gezinsleven van verzoeker. 

 

De verwerende partij vindt blijkbaar het enkele feit dat de wettelijke samenwoonst niet werd 

geregistreerd voldoende om het gezinsleven niet verder in overweging te nemen. 

 

Nochtans stelt de verwerende partij  zelfs reeds in haar motivering dat de weigering tot registratie geen 

absoluut bewijs is dat het gezinsleven niet aanwezig zou zijn, doch dat dit enkel een contra-indicatie 

betreft: 

 

“De weigering van registratie van wettelijke samenwoonst vormen een contra-indicatie inzake het 

bestaan van een werkelijk gezinsleven.” 

 

Niettegenstaande de verwerende partij zelf toegeeft dat dit louter een indicatie is, en dus ook de andere 

indicaties pro en contra dienen in overweging te worden genomen, besluit de verwerende partij uit het 

enkele feit dat de registratie werd geweigerd dat er geen schending van het gezinsleven zou zijn. 

 

Dit is al te kort door de bocht en volstrekt foutief. 

 

De verwerende partij geeft zelf reeds aan dat het louter om een indicatie gaat. 

 

De verwerende partij “vergeet” enkele toch wel zeer belangrijke elementen, die een zeer duidelijk bewijs 

vormen dat er van een gezinsleven wel degelijk sprake is. 

 

4. 

Vooreerst kan de verwerende partij toch niet voorbij aan het feit dat verzoeker en mevrouw S. voordien 

reeds twee jaar lang wettelijk hebben samengewoond en aldus wel degelijk een bewezen langdurige 

relatie hadden. Die wettelijke samenwoonst werd omwille van een korte relationele breuk stopgezet, 

doch reeds een paar maanden later werd de wettelijke samenwoonst opnieuw aangevraagd. 

 

De verwerende partij laat uitschijnen dat de wettelijke samenwoonst indertijd enkel zou zijn aangegaan 

met het oog op het bekomen van een verblijfsrecht, en dat verzoeker de wettelijke samenwoonst dan 

maar heeft stopgezet toen hij merkte dat het niet lukte om op basis daarvan een verblijfsrecht te 

bekomen: 

 

“Op 11.12.2012 liet betrokkene te Antwerpen wettelijke samenwoonst registreren met een tien jaar 

oudere Belgische onderdane (S. S. geboren op 04.05.1971). Hij bekwam geen verblijfsrecht op grond 

op deze samenwoonst en op 05.12.2014 werd de wettelijke samenwoonst officieel stopgezet” 

 

Dergelijke bewering is volstrekt foutief. 

 

De werkelijkheid is dat verzoeker en S. S.  twee jaar lang wettelijk samenwonend waren, en dat zij in al 

die tijd nooit enige poging hebben ondernomen om het verblijf te regulariseren. 

 

De wettelijke samenwoonst werd aldus niet stopgezet zoals verwerende partij beweert “omdat het toch 

niet lukte om een verblijfsrecht te bekomen”. Wel integendeel. 

 

Bovendien werd reeds enkele maanden later een nieuwe verklaring tot wettelijke samenwoonst 

afgelegd, wederom met S. S. 

 

Waarom zou verzoeker opnieuw met dezelfde persoon willen wettelijk samenwonen, als hij net een paar 

maanden daarvoor met diezelfde persoon wettelijk samenwonend was en die wettelijke samenwoonst 
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zou stopgezet hebben omdat het hem toch niet aan een verblijfsrecht hielp? De motivering daaromtrent 

raakt kant noch wal. 

 

De enige waarheid is te vinden in het feit dat partijen een korte relatiebreuk hebben gekend, en zij nooit 

of te nimmer de wettelijke samenwoonst hebben gezien als een middel om een verbijfsrecht te 

bekomen. Ze probeerden niet eens omdat ze het belang daarvan niet konden inschatten. 

 

5. 

De verwerende partij laat uitschijnen dat de weigeringsbeslissing tot registratie telkens zou zijn 

genomen om reden dat partijen geen echte relatie zouden hebben gehad.   

 

Nochtans lagen andere redenen aan de oorzaak. Zo werd geweigerd omdat niet de nodige documenten 

waren voorgelegd (attest van ongehuwdheid) en werd geweigerd omdat de gemeenschappelijke 

woonplaats niet was vastgesteld. (stuk 4) 

 

Dat er nochtans wel degelijk een gemeenschappelijke woonplaats was mag nochtans blijken uit het feit 

dat de verwerende partij maar al te goed wist waar ze verzoeker moesten gaan zoeken om hem op te 

pakken: bij S. S. thuis… 

 

Dergelijke redenen van technische aard bewijzen uiteraard niet dat er geen relatie zou zijn. 

 

In de bestreden beslissing werd gemotiveerd dat geen rekening diende te worden genomen met het 

gezinsleven, louter omdat de wettelijke samenwoonst werd geweigerd. 

 

Met alle andere elementen die bewijzen dat partijen wel degelijk een gezinsleven werd geen rekening 

gehouden. 

 

6. 

Het meest frappante bewijs dat partijen wel degelijk een gezinsleven hadden waar rekening mee diende 

te worden gehouden, is te vinden in de wijze waarop verzoeker werd opgepakt. 

 

Verzoeker bevond zich immers in de woning van mevrouw S. S.. Ze waren samen toen de politie 

verzoeker kwam halen. 

 

De verwerende partij wist aldus maar al te goed waar ze verzoeker moesten gaan zoeken: in de woning 

van mevrouw S. 

 

Verzoeker werd inderdaad aangetroffen in de woning van mevrouw S.  

 

Dit is uiteraard een zeer groot bewijs dat verzoeker en mevrouw S. wel degelijk een gezinsleven 

onderhielden. 

 

Vervolgens wordt in de bestreden beslissing in alle talen gezwegen over het feit dat verzoeker wel 

degelijk bij mevrouw S. aanwezig was, en daar werd opgepakt. 

 

Er wordt enkel verwezen naar het feit dat de weigering van registratie voldoende bewijs zou vormen dat 

er geen gezinsleven zou zijn, doch over dit veel belangrijker gegeven dat het gezinsleven wel degelijk 

bewijst, wordt  niets vermeld. 

 

De verwerende partij wist dus dat verzoeker en mevrouw S. wel degelijk samen een gezinsleven 

onderhielden, wist dat verzoeker bij mevrouw S. woonde, ging verzoeker aldaar gaan oppakken, en 

zwijgt vervolgens in alle talen over dit gezinsleven, en verwijst louter naar de weigering van registratie 

om te besluiten dat er geen gezinsleven zou zijn! 

 

Aldus is duidelijk dat met de nochtans voor de verwerende partij gekende gegevens geen enkele 

rekening is gehouden in de bestreden beslissing. 

 

7. 

Waar de verwerende partij al te kort door de bocht beweert dat er geen gezinsleven is, en verwerende 

partij geen enkele melding maakt van de voor haar nochtans bekende bewijzen dat er wel degelijk een 

gezinsleven was, is er van een afweging daaromtrent niet de minste sprake. 
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De bestreden beslissing is dan ook in strijd met de voormelde bepalingen. 

 

Het middel is gegrond.”  

 

Waar de verzoeker de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en 

artikel 62 van de vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat de belangrijkste bestaansreden van deze 

uitdrukkelijk motiveringsplicht erin bestaat dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of 

minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken van de redelijkheid tot haar 

beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het 

aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 oktober 2014, nr. 

228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Een schending van de artikelen 

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991of artikel 62 van de vreemdelingenwet is op het eerste gezicht dan 

ook niet aangetoond, te meer nu uit de inhoudelijke argumenten die de verzoeker ontwikkelt en uit het 

feit dat hij gewag maakt van een incorrecte motivering en een schending van de motiveringsplicht als 

beginsel van behoorlijk bestuur duidelijk blijkt dat hij in werkelijkheid een schending beoogt aan te 

voeren van de materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat voorts de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar 

enkel dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). 

 

De aangevoerde schending van de voornoemde beginselen van behoorlijk bestuur dient te worden 

beoordeeld door de toetsing van de uitgedrukte motieven aan de gegevens van het dossier en aan de 

toepasselijke wetsbepalingen. 

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de verzoeker in het geheel niet betwist dat hij in het Rijk 

verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van de vreemdelingenwet vereiste documenten, in casu 

zonder een geldig visum, en dat hij niet binnen de toegekende termijn aan een eerdere beslissing tot 

verwijdering gevolg heeft gegeven, in casu aan het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem werd 

betekend op 1 september 2015. De feitelijke vaststellingen omtrent de toepassing van de artikelen 7, 

eerste lid, 1° en 74/14, §3, 4° van de vreemdelingenwet staan derhalve buiten betwisting en zij vinden 

op het eerste gezicht ook steun in de stukken van het administratief dossier.  
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Wat de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten in toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° 

van de vreemdelingenwet betreft, wijst de verzoeker er evenwel op dat geen bevel mag worden 

afgegeven zonder dat rekening wordt gehouden met de meer voordelige bepalingen vervat in een 

internationaal verdrag, waarbij hij er concreet op wijst dat rekening moet worden gehouden met zijn 

gezins- en familieleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Volgens de verzoeker zijn de motieven 

omtrent artikel 8 van het EVRM niet correct, minstens werd geen rekening gehouden met de indicaties 

die wel wijzen op een gezinsleven en werd uit de loutere weigeringen van de registratie van de 

verklaring van wettelijke samenwoning afgeleid dat er een contra-indicatie is voor het werkelijk bestaan 

van een werkelijk gezinsleven. 

 

De Raad merkt dienaangaande op dat uit de motieven van de bestreden akte, in tegenstelling tot 

hetgeen de verzoeker voorhoudt, geenszins blijkt dat de gemachtigde beweert dat de eerste verklaring 

van wettelijke samenwoning op 5 december 2014 werd stopgezet omdat de verzoeker er niet in slaagde 

om op basis van deze wettelijke samenwoning een verblijfsrecht te bekomen. De gemachtigde 

motiveerde hieromtrent als volgt: “Betrokkene kwam op 20.02.2010 het Schengengrondgebied binnen in 

het bezit van een visum type C afgegeven door de Nederlandse diplomatieke autoriteiten in Tunesië. Op 

11.05.2010 deed hij op de gemeente Zoersel een aankomstverklaring. Op 11.12.2012 liet betrokkene te 

Antwerpen wettelijke samenwoonst registreren met een tien jaar oudere Belgische onderdane (S. S. 

geboren op 04.05.1971). Hij bekwam geen verblijfsrecht op grond op deze samenwoonst en op 

05.12.2014 werd de wettelijke samenwoonst officieel stopgezet.”. Het is duidelijk dat deze motieven 

enkel de chronologie in de feiten weergeven, zonder dat enige bewering wordt geuit omtrent een 

oorzakelijk verband tussen het niet verkrijgen van een verblijfsrecht en de stopzetting van de verklaring 

van wettelijke samenwoning. De verzoeker kan evenmin worden gevolgd waar hij beweert dat hij nooit 

enige poging heeft ondernomen om het verblijf te regulariseren. Het volstaat om hiertoe te verwijzen 

naar de stukken van het administratief dossier en ’s Raads arrest nr. 123.471 van 30 april 2014 waaruit 

duidelijk blijkt dat de verzoeker op 10 januari 2013 een verblijfsaanvraag heet ingediend op grond van 

zijn wettelijke samenwoning met mevrouw S. S., aanvraag die werd verworpen bij beslissing van 10 juni 

2013 die thans definitief is. De argumentaties die de verzoeker betreffende deze twee punten naar voor 

brengt, missen dan ook feitelijke grondslag zodat zij de bestreden beslissingen niet kunnen vitiëren. 

 

Voor het overige merkt de Raad op dat de verzoeker de bestreden akte zeer onvolledig leest waar hij 

voorhoudt dat de contra-indicatie voor het werkelijk bestaan van een gezinsleven louter wordt afgeleid 

uit de weigeringen van de registratie van de navolgende verklaringen van wettelijke samenwoning. Er 

dient met name op de volgende vaststellingen in de bestreden akte te worden gewezen: 

 

“Op 12.05.2015 deed betrokkene te Antwerpen opnieuw een verklaring van wettelijke samenwoning S. 

S.. Op 15.09.2015 weigerde de stad Antwerpen melding te maken van de verklaring wettelijke 

samenwoning na negatief advies van het Parket van Antwerpen (van 09.09.2015) 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. In februari 2016 en in juni 2016 deed betrokkene nog twee maal een verklaring tot  

wettelijke samenwoonst, maar beide keren weigerde de Burgerlijke Stand van Antwerpen de 

samenwoonst te registeren. De weigeringen van registratie van wettelijke samenwoonst vormen 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.” 

 

De gemachtigde heeft aldus heel duidelijk benadrukt dat het parket van de procureur des Konings te 

Antwerpen op 9 september 2015 een negatief advies heeft gegeven met betrekking tot de verklaring van 

wettelijke samenwoning nadat was vastgesteld dat deze niet was gericht op het aangaan van een 

duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een verblijfsrecht, reden waarom op 

15 september 2015 de verklaring van wettelijke samenwoning niet werd geregistreerd. De gemachtigde 

wijst er verder op dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van Antwerpen ook de verklaringen van 

wettelijke samenwoning van februari en juni 2016 weigerde te registreren. Deze weigeringen en het 

negatief advies van de procureur des Konings van 9 september 2015 bevinden zich in het administratief 

dossier en de eenduidige vaststellingen die in deze documenten worden gedaan wijzen inderdaad op 

het gebrek aan een duurzame relatie tussen de verzoeker en mevrouw S. S.. Zodoende dient te worden 

vastgesteld dat de in de bestreden akte genoemde weigeringen en het daaraan voorafgaande advies 

van de procureur des Konings zijn gebaseerd op de vaststelling dat er geen intentie is van een 

duurzame relatie en dat misbruik wordt gemaakt van de verklaring van wettelijke samenwoning met het 

enig doel een verblijfsrechtelijk voordeel te bekomen.  
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Waar de verzoeker wijst op de weigering van registratie van 28 januari 2016 omwille van het niet 

kunnen vaststellen van een gemeenschappelijke woonplaats, merkt de Raad op dat deze weigering de 

verklaring van wettelijke samenwoning van 1 december 2015 betreft en dat naar deze weigering dus 

niet wordt verwezen in de bestreden akte. De loutere bewering van de verzoeker dat de weigeringen 

berusten op het niet voorleggen van een celibaatsattest, strookt verder niet met de aan de Raad 

voorgelegde stukken.  

 

De verzoeker kan dan ook niet voorhouden dat de vaststellingen in de bestreden akte niet op de 

correcte gronden berusten. Door louter te wijzen op het feit dat de verzoeker werd opgepakt in de 

woning van mevrouw S. S., maakt de verzoeker op het eerste gezicht nog niet aannemelijk dat de 

bestreden akte berust op een kennelijk onredelijke beoordeling of een onzorgvuldig onderzoek. Uit het 

administratief verlag vreemdelingencontrole van 9 januari 2017, dat zich in het administratief dossier 

bevindt, blijkt overigens geenszins dat mevrouw S. S. op het moment van interceptie aanwezig was in 

de woning.  

 

Gelet op de duidelijke indicaties met betrekking tot de schijnrelatie, komt het de Raad na een prima facie 

onderzoek niet kennelijk onredelijk noch onzorgvuldig voor dat wordt besloten dat een terugkeer naar 

het land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. 

 

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.” 

 

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

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

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

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

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven is een feitenkwestie. 

 

Nu de verzoeker een schending aanvoert van artikel 8 van het EVRM is het in de eerste plaats zijn taak 

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door hem ingeroepen gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze waarop het bestreden besluit 

dit heeft geschonden.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verzoeker geen enkele poging doet om de duidelijke 

indicaties van een schijnrelatie die blijken uit de stukken van het administratief dossier waarnaar in de 

bestreden akte wordt verwezen, te weerleggen. De loutere stelling dat de verzoeker tussen 2012 en 

2014 reeds twee jaar wettelijk heeft samengewoond met mevrouw S. S. en dat hij op het moment van 

de bestreden beslissingen werd aangetroffen in de woning van deze mevrouw, doet geen afbreuk aan 

de concrete vaststellingen in het negatief advies van 9 september 2015 van de procureur des Konings 

dat dateert van na de beëindiging van de eerste verklaring van wettelijke samenwoning. Daarnaast 

merkt de Raad op dat het door de verzoeker naar voor gebrachte stuk 5 inzake de weigering van 
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registratie omwille van het feit dat de gemeenschappelijke woonplaats in januari 2016 niet kon worden 

vastgesteld, de beweringen van de verzoeker dat er wel degelijk bewijzen zijn van een gezinsleven 

bijkomend op de helling zet. Hieruit blijkt immers dat de verzoeker in januari 2016 niet samen met 

mevrouw S. S. verbleef op het aangegeven adres. Bovendien blijkt uit het voormelde advies van de 

procureur des Konings van 9 september 2015 dat op datzelfde adres nog een andere vrouw, M. H., 

verbleef. Het loutere gegeven dat de verzoeker op het moment van de vaststelling van het onregelmatig 

verblijf werd aangehouden in de woning van mevrouw S. S., kan gelet op de duidelijke contra-indicaties 

met betrekking tot het bestaan van een werkelijke duurzame relatie, niet volstaan om een gezinsleven 

aannemelijk te maken dat onder de bescherming valt van artikel 8 van het EVRM. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM is op het eerste gezicht niet aangetoond. Dienvolgens wordt 

evenmin aangetoond dat enige hogere verdragsrechtelijke norm zich zou verzetten tegen de afgifte van 

een bevel om het grondgebied te verlaten in toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° van de 

vreemdelingenwet. 

 

Nu prima facie blijkt dat de gemachtigde op goede en redelijke gronden kon besluiten dat de terugkeer 

van de verzoeker geen schending inhoudt van enig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM, 

hoefde hij desbetreffend uiteraard ook geen afweging te makten tussen de belangen van de staat en de 

private belangen van de verzoeker. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat ook de aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht, 

de zorgvuldigheidsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van artikel 7 van de vreemdelingenwet op het 

eerste gezicht niet kunnen worden aangenomen. 

 

Het enige middel is niet ernstig. 

 

3.3.3. De verzoeker heeft geen ernstig middel aangebracht dat kan leiden tot de schorsing van de 

bestreden akte.  

 

De vaststelling dat er niet voldaan is aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

In deze stand van het geding hoeft dan ook geen uitspraak te worden gedaan omtrent de in de nota met 

opmerkingen opgeworpen exceptie met betrekking tot de afgifte van het bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

4. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien januari tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. VALGAERTS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS C. DE GROOTE 

 


