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 nr. 181 195 van 24 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 Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 23 januari 2017 

heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing tot afgifte van een inreisverbod en van de beslissing tot 

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

18 januari 2017, beide ter kennis gebracht op 19 januari 2017. 

 

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 23 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 januari 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat E. 

COSTA VAZ en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te 

zijn op heterdaad betrapt wordt voor het gebruik van valse documenten en voor illegaal verblijf zonder 

dat verzoeker zich had aangemeld in het Rijk.  
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Op 18 januari 2017, met kennisgeving op 19 januari 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering. Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

Op 18 januari 2017, met kennisgeving op 19 januari 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een inreisverbod van acht jaren. Dit is de tweede bestreden 

beslissing. 

 

Een repatriëring wordt voorzien op 3 februari 2017 om 16u40. 

 

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

 

2.1.1. De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid onontvankelijk is voor zover zij gericht is tegen het inreisverbod omdat het 

inreisverbod geen verwijderingsmaatregel is en de schorsing ervan gevraagd kan worden aan de 

gemachtigde.  

 

Zij merkt bovendien op: 

“Het uiterst dringend noodzakelijk karakter van huidige vordering wordt niet betwist, voor wat de bijlage 

13septies betreft. 

De uiteenzetting van verzoeker volstaat evenwel niet om aannemelijk te maken dat een gewone 

schorsingsprocedure te laat zou komen voor zover huidige vordering de bijlage 13sexies tot voorwerp 

heeft.  

Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen enkel concreet gegeven aan dat wordt gestaafd en waaruit 

blijkt dat  zijn onmiddellijke terugkeer op het Belgisch grondgebied absoluut noodzakelijk is waardoor het 

inreisverbod met onmiddellijke ingang zou moeten worden geschorst.  

Aangezien verzoeker geen hoogdringendheid aantoont wat het inreisverbod betreft, is er op dit punt 

geen uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden. Verzoeker toont immers niet aan dat een gewone 

procedure tot schorsing en nietigverklaring niet tijdig zou kunnen worden afgehandeld. (zie: RvV, 2 april 

2014, nr. 122.052; RvV, 9 april 2014, nr. 122.237) Het gegeven dat verzoeker van zijn vrijheid is beroofd 

en zich thans in een welbepaalde plaats zoals voorzien in artikel 74/8 van de vreemdelingenwet bevindt, 

heeft echter geen invloed op het urgent karakter van de vordering gericht tegen het inreisverbod, dat 

van de verwijderingsmaatregel (bijlage 13septies), dient te worden onderscheiden.  (RvV 4 maart 2016, 

nr. 163.527)  

Bovendien bevat artikel 74/12 van de vreemdelingenwet een specifiek rechtsmiddel waarbij de 

intrekking of opschorting van het inreisverbod kan worden gevraagd (RvV 4 maart 2016, nr. 163.527). 

Bijgevolg, is de huidige vordering onontvankelijk, voor zover zij de bijlage 13sexies tot voorwerp heeft.” 

 

2.1.2. Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) 

luidt als volgt:  

 

“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.”  

 

Verzoeker dient aan te tonen 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. De summiere uiteenzetting van 

verzoeker inzake de voorwaarde van uiterst dringende noodzakelijkheid heeft uitsluitend betrekking op 

de eerste bestreden beslissing (bijlage 13septies), met name het bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met oog op verwijdering, en volstaat niet om aannemelijk te maken dat een gewone 

schorsingsprocedure te laat zou komen voor zover de vordering het inreisverbod (bijlage 13sexies), 

thans de tweede bestreden beslissing, tot voorwerp heeft. Verzoeker brengt immers geen enkel 

concreet gegeven aan waaruit blijkt dat zijn onmiddellijke terugkeer op het Belgisch grondgebied 

absoluut noodzakelijk zou zijn waardoor het inreisverbod met onmiddellijke ingang zou moeten worden 

geschorst om te vermijden dat het aangevoerde moeilijk te herstellen ernstig nadeel, in zoverre dit in 
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onderhavig geval voldoende werd uitgewerkt, zich zou voltrekken. De Raad wijst er bovendien op dat de 

vreemdelingenwet in artikel 74/12 een specifiek rechtsmiddel bevat waarbij de intrekking of de 

opschorting van het inreisverbod kan worden gevraagd bij de staatssecretaris of zijn gemachtigde.  

Het gezegde ter terechtzitting van de verzoeker, met name dat hij volhardt is niet van aard om het 

voorgaande te wijzigen. Er is derhalve hoe dan ook niet voldaan aan de in artikel 43, § 1 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen gestelde vereiste. De hierboven geciteerde opmerkingen van de 

verwerende partij zijn correct. Deze vaststelling volstaat om te besluiten dat de vordering tot schorsing 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid met betrekking tot het inreisverbod dient te worden verworpen. 

 

Het verdere onderzoek van de vordering heeft dan ook uitsluitend betrekking op het bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

2.2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de eerste bestreden beslissing  

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

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”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82,§4, tweede lid vreemdelingenwet 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. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

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

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

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

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

ernstige middelen worden 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. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. 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”. 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 
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In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet / is zij ter beschikking is gesteld van de regering. In dit geval wordt 

het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. Een repatriëring wordt voorzien op 3 

februari 2017. Dit wordt ook niet betwist door de verwerende partij. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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 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.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

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. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een enig  middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van artikel 8 van 

het EVRM. 

 

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). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating 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 dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven 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 er artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 

17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 
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Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en 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 gemeenschappelijk 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. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

3.3.2.2. Verzoeker verduidelijkt in het verzoekschrift dat hij slechts in België woont sedert 2015, dat hij 

zijn verloofde ontmoette in maart 2016. Zijn verloofde (sedert 18 juni 2016) heeft van een andere man 

een kind, dat drie jaren oud is en dat hem als vader zou aanzien. Sedert oktober 2016 woont verzoeker 

samen met diens partner en zij zijn zinnens in het huwelijk te treden. Het kind van de partner van 

verzoeker zou verzoeker willen erkennen, ook al is het biologisch niet zijn kind. De partner van 

verzoeker werkt in België en verblijft legaal in het Rijk. 

 

Hij betoogt: 

“Qu'en outre l'acte querellé méconnaît également l'article 8 de la [CEDH] ; 

Qu'il est certes vrai que l'article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de « vie familiale » ni la notion de 

« vie privée », mais ces deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées 

indépendamment du droit national, dévaluation de savoir s'il est question ou non d'une vie privée, ou 

familiale est essentiellement une question de fait dépendant de la présence de liens personnels 

suffisamment étroits (Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande (GC), § 150 ; Cour EDH 2novembre 

2010, Çerife Yigit/Turquie (GC),§93); 

Qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme, le respect de la vie 

familiale implique deux obligations dans le chef des Etats : 

- Une première obligation négative de s'abstenir d'opter des mesures propres à entraîner 

une rupture des liens familiaux, 

et une obligation positive de faire en sorte de rendre une vie familiale affective. 

L'article 8 peut faire l'objet de mesures d'ingérence de la part de l'autorité étatique moyennant le respect 

de trois conditions ; 
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- La mesure d'ingérence-doit être-prévue par la loi >- 

- elle doit poursuivre un but légitime ; 

et elle doit respecter un rapport de proportionnalité entre l'objectif poursuivi et l'atteinte au droit à la vie 

privée et familiale. 

La Cour Européenne a donné au concept de vie familiale un. sens utile en ce qu'il a favorisé le plus 

largement possible, tout au long de sa jurisprudence l'applicabilité du droit au respect de la vie familiale ; 

La Cour a ainsi largement étendu les obligations que l'Etat tient de l'article 8 de la Convention ; 

Que la règle de la proportionnalité postule l'exclusivité du moyen : non seulement la limitation de la 

liberté doit apparaître comme le seul moyen apte à atteindre le but autorisé, mais encore, parmi 

plusieurs mesures qui peuvent s'offrir à elle, l'autorité doit opter pour la mesure la moins restrictive(J. 

Velu, R. Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruylant, Bruxelles, 19-90; n° 194 ; 

voy. aussi R, Ergec, Protection européenne et internationale des droits de l'homme, Mys & Breesch, 

Gand, 2000, n° 179, p. 120) ; 

Que le requérant est arrivé sur le territoire-en juillet 2015 ; 

Que depuis mars 2016 il vit une relation-stable avec sa compagne, avec qui il cohabite et le fils de celle-

ci, Mateus, _aue est-âgé de 3 ans ; 

Que cet enfant, que n'est pas reconnu par son père biologique, s'est fort attaché au requérant et 

l'appelle papa ; 

Que celui-ci le considère comme son fils et-que conjointement avec la mère ils avaient décidé qu'une 

fois mariés, ils allaient entamer toutes les démarches pour faire reconnaitre légalement l'enfant par le 

requérant ; 

Que contrairement à la motivation à l'appui de la décision de maintien dans un centre fermé, le risque 

de fuite est nul vu que le requérant a la profonde volonté de s'installer pour longtemps sur le territoire 

belge en compagnie de sa compagne et de leur enfant afin de construire une famille stable ; 

Qu'ainsi, le couple avait déjà entamé les démarches en vue de d'introduire la demande-de mariage, 

auprès de la commune de leur résidence commune ; 

Que par ailleurs ils étaient officiellement fiancée depuis le 18 juin 2016 et qu'ils portaient de bagues de 

mariage avec le nom de chaque partenaire inscrit à l’intérieur ; 

Que Ja compagne, de monsieur bénéficie d'un séjour illimité et vivait avec ses parents et sa sœur avant 

d'emménager avec le requérant. Elle est en attente de l'acquisition de la nationalité belge ; 

Que madame a fait ici la totalité de ses-études secondaires et qu'elle travaille actuellement c-en-tant 

que assistante en comptabilité sous un contrat de salarié et est en outre gérante d'une société crée 

conjointement avec son père ; 

Que ces revenus lui permettent de prendre en charge son futur époux. Qu'en outre le requérant aura la 

possibilité d'être embauché par son beau-père ou une autre société une fois sa situation administrative 

régularisée ; 

Que compte tenu des éléments exposés ci-dessous le rapatriement constituerais une ingérence 

disproportionnée dans sa vie privée et familiale et violerait ainsi l'article 8 de la CED-H; 

Que les éléments déposés au dossier prouvent sans aucune doute l'existence d'une vie familial stable 

et des liens affectifs indiscutables avec sa compagne et l'enfant de celle-ci qu’il considère comme le 

sien ; 

Que la mère et l'enfant possèdent l’entièreté des liens affectifs, économiques^ familiaux et sociaux sur le 

territoire belge ; 

Que il ne serait pas envisageable pour eux de quitter la Belgique, qu'ils considèrent comme leur pays, 

pour ^aller vivre ailleurs et qu'il-ne serait pas non plus -légitime et proportionné d'arracher à un. enfant 

de trois une personne qu'il considère comme le père qu'il n'a jamais eu , ni d'empêcher un couple de se 

marier et de mener une vie familiale comme des milliers d'autres gens ; 

Que ce sont des droits intrinsèques à tout être humain et comme tels protégés par l'article 8 dé la CEDH 

; 

Que dans le cas d'espèce il n'a .aucune justification légale que permet de considérer le requérant 

comme étant un danger pour l'ordre public belge et que des lors la décision de l'OE viole cet article; 

Que la Cour européenne des droits de l'homme a fait du-contrôle de la proportionnalité le lieu où s'opère 

la décision. Acceptant sans débat 1 existence d'un but légitime susceptible de justifier les mesures 

litigieuses ; 

Qu'il est unanimement admis que la mesure d’ingérence doit être à tout le moins susceptible d'atteindre 

l'objectif légitime qu'elle poursuit. Est-il permis d’affirmer sans ambages que l'expulsion d'un délinquant 

constitue une mesure susceptible de contribuer à la prévention des infractions pénales ; 

Qu'aucun but légitime n'est poursuivi au travers la décision de refoulement prise par la partie adverse 

Que le but illégitime de cette décision aura une incidence négative sur la vie familiale du requérant, ce 

qui rend la mesure disproportionnée ; 
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Que de surcroit cette mesure se. révélera in fine inutile et couteuse pour 1 Etat beige une fois que le 

requérant a la ferme intention d'épouser sa compagne et de vivre avec celle-ci ; 

Qu'il est vraisemblable qu
’
il fera tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir et que la déportation ne 

ferait que retarder l'inévitable ; 

Que même si le requérant est en séjour irrégulier, la Cour européenne des droits de l'homme 

recommande au juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du 

droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de 
sa

_ propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait 

à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé 

constitutionnel (voir, notamment, arrêts Simmenthal, précité, points 21 et 24; du 20 mars 2003, Kutz-

Bauer, C-187/00, Rec. p. 1-2741, point 73; du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C-391/02 et C-

403/02, Rec. p. 1-3565, point 72, ainsi que du 19 novembre 2009, Filipiak, C-314/08 ; 

Que cet absence de but légitime poursuivit prouve tant, soit peu le caractère non adéquate de la 

motivation de l'acte attaqué, ce .qui rend indiscutablement la présente décision annulable ; .”  

 

Waar verzoeker betwist dat hij gebruik heeft gemaakt van een vals stuk, weerlegt hij geenszins de 

motieven van de eerste bestreden beslissing die stellen dat hij zich niet heeft aangemeld, en dat hij 

illegaal in het Rijk verblijft en geen officieel adres kenbaar heeft gemaakt.  

 

Wat het bestaan van een gezinsleven betreft 

 

In casu refereert verzoeker aan een gezinsleven met diens partner en haar kind. Hij brengt ten bewijze 

van zijn relatie allerhande stukken bij zoals het inkomen van de partner, een verkoopsovereenkomst, 

een kredietovereenkomst, betaling verzekeringspremie, factuur elektriciteit naar verzoeker gestuurd, 

facturen, een huurcontractinfo betreffende nodige documenten om huwelijk te kunnen aangaan, die 

moeten aantonen dat hij samenwoont met zijn partner en er een vaste relatie mee heeft. Hij brengt ten 

bewijze hiervan enkele foto’s van de ringen en van hemzelf met zijn partner bij. Vooreerst wordt er 

opgemerkt dat verzoeker de verwerende partij niet op de hoogte bracht van diens prille gezinsleven. 

Evenmin werd er een aanvraag gezinshereniging ingediend en dient verzoeker toe te geven dat diens 

relatie slechts zeer recent is, van maart 2016 volgens eigen zeggen van verzoeker. De vraag stelt zich 

dan ook of dergelijke prille relatie al een beschermingswaardige relatie is in de zin van artikel 8 EVRM.  

Verzoeker toont niet aan dat er een voldoende hechte band is, gelet op het pril karakter, die het 

gezinsleven beschermingswaardig maakt in de zin van artikel 8 EVRM. Het gegeven dat verzoeker 

vader wordt genoemd door het kind van diens partner dat niet zijn biologisch kind is, doet aan het 

voorgaande geen afbreuk gelet op de jonge leeftijd van het kind, drie jaren. Verzoeker houdt voor te 

willen huwen met zijn partner met wie hij op 18 juni 2016 een verloving zou zijn aangegaan. 

 

Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker nadat diens visum verstreken was, steeds 

illegaal in het Rijk heeft verbleven. Een ander belangrijk element van de te voeren billijke afweging, zo 

er al een gezinsleven is, is te weten of het privé- en gezinsleven in het geding zich ontwikkeld heeft in 

een tijd waarin de betrokken personen wisten dat de situatie ten aanzien van de immigratieregels van 

een van hen zo was dat het onmiddellijk duidelijk was dat het behoud van dit privé- en gezinsleven 

binnen het gastland meteen al een precair karakter zou hebben. Het EHRM heeft al eerder geoordeeld 

dat wanneer dat het geval is, enkel in bijzonder uitzonderlijke omstandigheden de terugzending van het 

familielid dat niet de nationaliteit van het gastland heeft, een schending van artikel 8 EVRM betekent 

(Mitchell v. Verenigd Koninkrijk (dec.), nr. 40447/98, 24 november 1998, en Ajayi en andere v. Verenigd 

Koninkrijk (dec.), nr. 27663/95, 22 juni 1999; EHRM, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, 

31 januari 2006, § 39). 

 

Gelet op (i) het illegaal verblijf van verzoeker die zelfs niet aantoont ooit legaal verbleven te hebben in 

België na het verstrijken van diens visum samen met (ii) de vaststelling dat verzoeker nooit enige poging 

heeft ondernomen zijn verblijf in België te regulariseren, laat staan verwerende partij op de hoogte te 

brengen van diens relatie, blijkt niet dat er op de verwerende partij enige uit voormeld verdragsartikel 

afgeleide positieve verplichting zou rusten om verzoeker op het grondgebied te gedogen vanwege zijn 

slechts prille relatie met een partner of zijn evenmin geconcretiseerd privéleven. Er wordt op gewezen 

dat slechts blijkt dat verzoeker sedert juli 2015 op het grondgebied verblijft en evenmin toelating aan de 

verwerende partij heeft gevraagd om al hier te mogen en kunnen werken. Bovendien en in de mate dat 

er al zou worden aangenomen dat er sprake is van een door artikel 8 EVRM beschermd gezinsleven, 

blijkt uit alle voorliggende gegevens ontegensprekelijk dat verzoeker wist dat zijn (illegale) 

verblijfssituatie tot gevolg had dat het voortbestaan van dit gezinsleven in België van bij het begin 

precair was. 
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De Raad stelt vast dat verzoeker ook niet met concrete gegevens aantoont dat hij zijn privé- en 

gezinsleven niet kan verder zetten in zijn land van herkomst of elders nu diens partner van Braziliaanse 

origine is zoals verzoeker zelf. Verzoeker wijst niet op precieze onoverkomelijke hinderpalen die de 

voortzetting van zijn privé- en gezinsleven als dusdanig verhinderen in het land van herkomst of elders. 

Het werk van de partner kan niet aanschouwd worden als een onoverkomelijke hindernis. Verzoeker 

toont ook niet aan dat hij zijn gezins- en privéleven enkel in België kan verder zetten. De loutere 

bewering dat de partner van verzoeker al hier werkt, en evenmin het verloofd zijn met deze partner en 

de wens te willen huwen geven verzoeker nog geen verblijfsrecht van rechtswege. Verzoeker maakt zijn 

blote bewering dan ook prima facie niet aannemelijk dat er in hoofde van de Belgische staat een 

positieve verplichting bestaat. Wat het privéleven betreft laat verzoeker na voldoende verduidelijkingen 

te geven. Hij beperkt zich tot een zeer algemeen betoog. Van verzoeker mag dan ook verwacht wordt 

dat hij concrete aanduidingen geeft en aantoont op welke wijze diens privéleven zou zijn geschonden. 

 

Het bestreden bevel leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg dat 

de verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat 

voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet uit dat de 

verzoeker de opheffing van het hiermee gepaarde inreisverbod vraagt op grond van artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet en vervolgens een visum aanvraagt met het oog op eventuele gezinshereniging in 

België als hij al een gezinsleven zou hebben. 

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker, zo hij dit al zou aantonen wat 

niet het geval is, niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 

19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). Een tijdelijke scheiding en verwijdering leidt in 

beginsel niet tot een verbreking of een “ernstige aantasting” van de relatie tussen de partners. De Raad 

wijst er verder op dat moderne communicatiemiddelen de verzoeker in staat kunnen stellen om tijdens 

de scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en haar kind en zijn eventuele gezinsleven met 

haar verder te onderhouden. 

Een disproportionaliteit tussen de belangen van verzoeker enerzijds, die in se erin bestaan om zijn 

gezins- en privéleven verder te zetten in België hoewel verzoeker niet voldoet aan enige 

verblijfsvoorwaarde gesteld in de vreemdelingenwet en de openbare orde meermaals heeft geschonden 

door hier illegaal te verblijven, te werken zonder hiertoe gerechtigd te zijn, en de belangen van de 

Belgische staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet 

uit het bestreden bevel. 

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

 

Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 6 EVRM kan te dezen artikel 6 EVRM niet dienstig 

worden aangevoerd. Immers vallen betwistingen in verband met de toegang, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen vallen buiten de toepassingssfeer van artikel 6, lid 1 van het EVRM. 

(Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Maaouia c. Frankrijk (GC), nr. 39652/98, 5 oktober 2000, 

CEDH 2000-X; R.v.St., nr. 92.285, 16 januari 2001; J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), 

Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Intersentia, 2004, vol I, 409).. Dit 

onderdeel is prima facie onontvankelijk.  

 

Bovendien wordt er opgemerkt dat in de mate dat de verzoeker grieven aanvoert die betrekking hebben 

op de vasthouding, de Raad niet bevoegd is hierover te oordelen. De eerste bestreden beslissing houdt 

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

vreemdelingenwet. Voormeld wetsartikel luidt als volgt: 

 

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

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

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in 

het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen.” 

 

Voor zover verzoeker zich met zijn vordering richt tegen de beslissing tot vasthouding, dient te worden 

opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet enkel een beroep 

bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats openstaat. De Raad is 

dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht. Evenmin komt het de Raad toe te oordelen of 

een document al dan niet vals is. 
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In de huidige stand van het geding worden de overige in het verzoekschrift ontwikkelde schendingen 

niet onderzocht, daar, zoals hierna zal blijken, niet voldaan is aan de cumulatieve vereiste van het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

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

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

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

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

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen.  

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, §2, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op 

de grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk 

is uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het EVRM. 

 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

In haar verzoekschrift geeft de verzoekende partij als moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan dat de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een schending van artikel 8 van het EVRM tot gevolg zal 

hebben omdat zij niet meer in het Rijk zal verblijven met de partner en haar kind. Voor het kind zou dit 

traumatisch zijn. Hij betoogt: 

“Qu’il a été jugé, que le risque réel d'atteintes graves doit s'apprécier en 

fonction de la situation telle qu'elle
-
 se présente au moment où l'affaire est 

examinée, c'est-à-dire au moment où est prise la décision qui rend possible 

le~ renvoi dans le pays d'origine et non en fonction de ce qu'elle a été lors 

d'une quelconque phase antérieure de la procédure{ Cour eur.D.H, arrêt 

Chahal c.Hpyaume -Uni,15/1 1/1996, paragraphe 86, C.C.E.,29/02/2008 

numéro 8.252 ; CCE, 23/02/2011, numéro 56.582) ; 

Qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme aux dispositions de l'article 39/82, § 2, 

alinéa 1er, delà loi du 15 décembre 1980 et de l'article 32, 2% du RP CCE, si le préjudice grave 

difficilement réparable est évident, c'est-à-dire lorsqu'aucune personne raisonnable ne peut le contester, 

et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les dispositions légales et réglementaires 

susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, comprend immédiatement de quel 
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préjudice il s'agit et peut, à cet égard, répondre à l'exposé de la partie requérante (cf. CE, 1er décembre 

1992, n" 41,247). Il en va de même a fortiori si l'application exagérément restrictive ou formaliste de 

cette exigence avait- pour conséquence que la partie requérante, dans le chef de laquelle le Conseil a 

constaté prima facie à ce stade de la procédure un grief défendable fondé sur la Convention 

européenne des droits de l'Homme, ne peut obtenir le redressement approprié exigé par l'article 13 de 

la Convention européenne des droits de l'Homme ; 

Que pour le requérant, si jamais votre conseil ne suspend pas l'exécution de la décision querellée, la 

rupture de la vie familiale constituera un préjudice grave difficilement réparable, en ce qu'il sera privé de 

sa compagne et de son fils adoptif le petit Mateus ; 

Que faire disparaître de façon soudaine de la vie d'un enfant de trois ans le seul père qu il n a jamais 

connu risque, de provoquer un lui
-
 un traumatisme que le marquera à vie; 

Que avec son expulsion vers le Brésil le requérant risque de perdre la famille qu'il a construit ; 

Qu en fin, si la suspension de l'exécution de ces décisions n'est pas ordonnée par votre conseil, les 

recours introduit par le requérant perdra son intérêt, ce qui constituera un préjudice grave difficilement 

réparable.” 

 

De verzoekende partij kan gelet op de bespreking van de grief artikel 8 EVRM vervat onder punt 3.3.2.2. 

niet worden gevolgd. Er weze nog benadrukt dat de door verzoeker geschetste gevolgen te wijten zijn 

aan zijn eigen gedrag. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is niet voldaan. 

 

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 

onderzocht. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De afstand van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijk in zover deze gericht is 

tegen de beslissing tot afgifte van het inreisverbod wordt vastgesteld. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

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

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. J. GHEYLE, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

J. GHEYLE M. BEELEN 


