
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 182 507 van 20 februari 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 17 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 12 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 17 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 januari 2017. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. SMOUT, die loco advocaat E. MANQUOI verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 23 april 2015 wordt jegens de verzoeker een administratief verslag vreemdelingencontrole opgesteld 

door de politie van Antwerpen wegens illegale tewerkstelling in een kapsalon. 

 

Eveneens op 23 april 2015 treft de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de 

gemachtigde) ten aanzien van de verzoeker een bevel om het grondgebied onmiddellijk te verlaten 

(bijlage 13) alsook een inreisverbod voor de duur van twee jaar (bijlage 13sexies). Die beslissingen 

werden de verzoeker diezelfde dag nog ter kennis gebracht.  

 

Op 25 augustus 2016 doet hij een huwelijksaangifte te Antwerpen met mevr. O. D., die de Belgische 

nationaliteit verwierf op 12 juli 2011. 

 

Op 12 januari 2017 treft de gemachtigde een beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten 

genomen met vasthouding met het oog op verwijdering. Het betreft de thans bestreden akte, die op 

dezelfde dag aan de verzoeker werd ter kennis gebracht en dit onder de vorm van een bijlage 

13septies. 

 

Deze akte bevat die drie onderscheiden beslissingen, met name een beslissing tot afgifte van een bevel 

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

beslissing tot vasthouding. 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. Over het voorwerp 

 

Overeenkomstig artikel 39/69, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet dient het verzoekschrift de 

beslissing te vermelden waartegen het beroep gericht is. 

 

Het voorwerp van het beroep zoals in het verzoekschrift wordt aangeduid bepaalt de grenzen van de 

rechtsstrijd en van de vernietiging die door de Raad eventueel kan worden uitgesproken. Een 

nauwkeurige omschrijving van het voorwerp is aldus van groot belang voor het verloop van het geding 

(R. STEVENS, Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, 2.procesverloop, in J. DUJARDIN, I. 

OPDEBEEK, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE (ed.), Administratieve Rechtsbibliotheek 

(algemene reeks nr. 10), Brugge, Die Keure, 2007, 56). 

 

De omvang van een annulatieberoep, en dus ook de omvang van een vordering tot schorsing, moet in 

de eerste plaats worden bepaald aan de hand van de inhoud en de bewoordingen van het inleidend 

verzoekschrift (cf. RvS 27 januari 2004, nr. 127 436). 

 

De rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is inquisitoriaal. Om 

uit te maken welke overheidshandelingen een verzoeker definitief uit het rechtsverkeer beoogt te doen 

verdwijnen, moet de Raad niet enkel acht slaan op het voorwerp aangeduid in het verzoekschrift, maar 

kan hij ook nagaan welk resultaat een verzoekende partij beoogt te bereiken. Bij dat nazicht kunnen als 

relevante gegevens in aanmerking worden genomen: het belang waarop een verzoekende partij zich 

beroept, alsook en vooral de middelen die zij aanvoert, met name namelijk de vraag op welke 

rechtshandeling zij zinvol betrokken kunnen worden (cf. RvS 29 september 2003, nr. 123.578). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker op p. 3 van het verzoekschrift aangeeft dat de vordering is gericht 

tegen “het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding met het oog op 

verwijdering, betekend op 12/01/2017.”. 

  

Bij het verzoekschrift voegt de verzoeker evenwel enkel een afschrift van de beslissing van 12 januari 

2017 houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies). De verzoeker brengt geenszins een afschrift bij van enig inreisverbod van 12 januari 

2017, terwijl ook de uiteenzetting van het enige middel niet blijkt gericht te zijn tegen een inreisverbod 

maar enkel tegen “de beslissing tot terugwijzing”. 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het de wil is van de verzoeker om, bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid, de schorsing te vorderen van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 12 januari 

2017 houdende bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

(bijlage 13septies). 
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2.2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.2.1. De beslissing tot vasthouding 

 

Ambtshalve 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). 

 

2.2.2. De beslissing houdende bevel om het grondgebied te verlaten en de beslissing tot terugleiding 

naar de grens 

 

In de nota met opmerkingen werpt de verweerder de volgende exceptie van niet-ontvankelijkheid op: 

 

“De verwerende partij heeft de eer de exceptie van onontvankelijkheid van de huidige vordering op te 

werpen op grond van het feit dat het aan verzoeker verboden is om zich op het grondgebied van het Rijk 

te bevinden. 

 

Op 23 april 2015 werd verzoeker bevolen om het grondgebied te verlaten onder een bijlage 13 en werd 

de beslissing genomen waarbij een inreisverbod werd opgelegd voor de duur van twee jaar (bijlage 

13sexies). Voorgaande beslissingen werden op 23 april 2015 ter kennis gebracht en verzoeker liet na 

tegen die beslissingen een rechtsmiddel aan te wenden. Het inreisverbod van twee jaar is definitief in 

het rechtsverkeer aanwezig. 

 

Daarom is het hem tot 22 april 2017 verboden om zich op het Schengengrondgebied te bevinden, ten 

gevolge van de artikelen 7, eerste lid, 12° en 74/12, derde lid en de §§2 en 4 van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker ontbreekt het wettelijk vereiste belang bij huidig beroep. De verwerende partij mag, ingeval 

van een eventuele vernietiging van de beslissing, immers niet anders dan opnieuw – na te hebben 

vastgesteld dat verzoeker nog steeds in het Rijk verblijft en onder een inreisverbod, dat niet werd 

opgeheven of opgeschort zoals voorzien in artikel 74/12 van de vreemdelingenwet, staat – vast te 

stellen dat het voor de duur van het inreisverbod verboden is in het Rijk te verblijven, zelfs tijdens het 

onderzoek van een aanvraag tot opheffing of opschorting van het inreisverbod (cfr. Artikel 74/12, §4, 

van de Vreemdelingenwet), quod non, en hem dus geen machtiging tot verblijf kan worden toegekend. 

 

Verzoeker stelt een schending voor van artikel 8 EVRM, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, met het zorgvuldigheidsbeginsel 

en het vertrouwensbeginsel.  

 

Hij betoogt dat er geen rekening gehouden werd met de geboorte van zijn zoon. Er zou geen risico 

bestaan op onderduiken gezien het voorgenomen huwelijk. Hij wijst op zijn gezinsleven met zijn 
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toekomstige echtgenote mevr. D. O. en hun zoon. Omdat hij een zoon heeft met de Belgische 

nationaliteit mocht hij de verwachting hebben in België te mogen verblijven.  

 

De artikelen die verzoeker opwerpt, stellen de werking van het inreisverbod niet buiten werking. In 

toepassing van artikel 74/11, §3, tweede lid van de vreemdelingenwet kan immers enkel het toekennen 

van de internationale bescherming (de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet) of een 

machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet het inreisverbod en dus 

het verblijfs- en toegangsverbod buitenwerking stellen. Verzoeker toont niet aan op welke wettelijke 

basis zijn relatie met een Belgische onderdane het inreisverbod buiten werking zou stellen. Bovendien 

betwist verzoeker niet dat hij het kindje van zijn partner nog niet erkend heeft. 

 

Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat uit het administratief dossier blijkt dat de repatriëring, die 

gepland werd op 18 januari 2017 op initiatief van het bestuur werd geannuleerd teneinde verzoeker de 

kans te bieden het kindje te erkennen. Het bestuur kan niet verweten worden geen motivering voorzien 

te hebben in de beslissing m.b.t. de geboorte van het kindje van zijn partner, nu er hieromtrent geen 

informatie voorhanden was in het administratief dossier. Verzoeker verklaarde zelf op 13 januari 2017 

dat zijn kindje pas drie dagen oud was. In ieder geval werd er wel degelijk rekening gehouden met de 

geboorte nu de vlucht geannuleerd werd. 

 

Voor het overige dient er nog gewezen te worden op het determinerende motief, op grond waarvan de 

beslissing genomen werd, namelijk dat verzoeker in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij 

artikel 2 vereiste documenten, dat hij het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod en dat hij geen gevolg 

heeft gegeven aan een eerdere beslissing tot verwijdering. Verzoeker is niet in staat om die 

vaststellingen te weerleggen, waardoor de bestreden beslissing genomen werd op grond van een 

correcte voorstelling van feiten. Daarenboven werd gewezen op het feit dat hij in augustus 2016 in 

Antwerpen een huwelijksdossier heeft opgestart met de Belgische onderdane O. D., wat hij geen recht 

op verblijf of bescherming tegen gedwongen verwijdering verleent.  

 

De vordering is niet ontvankelijk.” 

 

Ter terechtzitting wordt door de advocaat van de verzoeker niet betwist dat deze laatste sedert 23 april 

2015 onder een geldend inreisverbod van twee jaar staat. Hij verwijst ter zake evenwel naar de artikelen 

8 en 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden (hierna: het EVRM) dat belangrijker zou zijn dan het opgelegde inreisverbod.   

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid, van de vreemdelingenwet kunnen de beroepen bedoeld in 

artikel 39/2 van dezelfde wet voor de Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet 

blijken van een benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de 

voornoemde bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Wetsontwerp tot hervorming van de 

Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-

2006, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen 

naar de invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. 

BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 

413). Naar vaste rechtspraak van de Raad van State moet het gaan om een persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel, zeker en wettig belang. 

 

Het belang betreft een ontvankelijkheidsvoorwaarde waaraan ook dient voldaan te worden bij een 

vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging (cf. W. WEYMEERSCH, “Het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel.” in G. DEBERSAQUES, M. VAN DAMME, S. DE CLERCQ en G. LAENEN (eds.), 

Rechtsbescherming door de Raad van State 15 jaar procedurele vernieuwing, Brugge, die Keure, 2004, 

161.) 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 

 

In de nota met opmerkingen geeft de verweerder aan dat de verzoeker in casu geen belang heeft bij de 

vordering omdat het hem, gelet op het op 23 april 2015 betekende inreisverbod van twee jaar minstens 

tot 22 april 2017 verboden is om op het Schengengrondgebied te verblijven. De verweerder betwist 

aldus dat de verzoeker over een wettig belang beschikt.   
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De Raad merkt op dat het aan de verzoeker afgeleverde inreisverbod een verbodsmaatregel is, die 

inhoudt dat aan de verzoeker voor de erin bepaalde termijn van twee jaar het verblijf en de toegang tot 

het grondgebied van België en de Schengenlidstaten wordt verboden. 

 

Artikel 1 van de vreemdelingenwet bepaalt omtrent het inreisverbod het volgende: 

 

“Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

[…] 

8° inreisverbod : de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering 

[…]” 

 

Artikel 74/11, § 3 van de vreemdelingenwet voorziet verder: 

 

“§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend. 

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.” 

 

Uit de voornoemde bepalingen volgt dus dat het inreisverbod in werking treedt met de betekening ervan 

en dat vanaf die datum aan de adressaat - voor de in het inreisverbod vermelde termijn - niet enkel de 

toegang tot het grondgebied, maar ook het verblijf op het grondgebied van het Rijk en de 

Schengenstaten wordt verboden. Enkel het toekennen van de internationale bescherming (artt. 48/3 en 

48/4 van de vreemdelingenwet) of een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de 

vreemdelingenwet kan dit verbod buiten werking stellen. In casu blijkt niet dat de verzoeker na de afgifte 

van het inreisverbod een verzoek om internationale bescherming of een aanvraag tot machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend, laat staan dat een dergelijk 

statuut of een dergelijke machtiging hem zou zijn toegekend. De wettelijke voorziene 

uitzonderingsgevallen voor de gelding van een inreisverbod zijn in het onderhavige geval dan ook niet 

van toepassing. De verzoeker heeft evenmin het bevoegde bestuur verzocht om het inreisverbod, dat 

hem werd ter kennis gebracht op 23 april 2015 en dat dus vanaf die datum in werking is getreden voor 

de erin vermelde termijn van twee jaar, op te heffen of in te trekken overeenkomstig artikel 74/12 van de 

vreemdelingenwet. De verzoeker heeft evenmin tegen dit inreisverbod een beroep ingediend bij de 

Raad. De wettigheid van het op 23 april 2015 afgeleverde inreisverbod staat dan ook vast en de 

wettigheid van deze individuele administratieve rechtshandeling kan thans niet meer worden betwist in 

het kader van de onderhavige procedure. 

 

Het blijkt dan ook dat de verzoeker op het ogenblik dat hij de onderhavige vordering indiende onder de 

gelding viel van een definitief, wettig en geldend inreisverbod van twee jaar dat door de Raad niet is 

vernietigd of geschorst en waarvan ook niet blijkt dat het door het bevoegde bestuur is ingetrokken of 

opgeheven. Het verbod op toegang tot en verblijf op het grondgebied van de voormelde staten geldt in 

casu tot 23 april 2017. 

 

De verzoeker stelt in het verzoekschrift, onder de uiteenzetting van het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel, dat hij enkel een gezinsleven in België kan ontplooien. Het blijkt dan ook dat de verzoeker met 

de onderhavige vordering tot schorsing van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten 

met gedwongen grensleiding van 12 januari 2017, een verder verblijf in België beoogt. Een dergelijk 

verder verblijf is echter in strijd met het verblijfsverbod van twee jaar opgelegd middels het definitief 

geworden en niet geschorste of opgeheven inreisverbod dat hem werd afgeleverd op 23 april 2015. Een 

dergelijk belang kan niet als een wettig belang worden beschouwd (cf. RvS 27 juni 2000, nr. 88.295; 

RvS 9 januari 2003, nr. 114.309; RvS van 10 mei 2004, nr. 131.178). De schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsmaatregel kan er niet toe leiden dat de verzoeker zich 

op het grondgebied van het Rijk bevindt terwijl zulks hem door het bevoegde bestuur middels een 

definitieve beslissing uitdrukkelijk is verboden. Ook de eventuele gegrondheid of ernst van de 

aangevoerde middelen, kan aan de verzoeker geen wettig belang verschaffen nu de verzoeker 

geenszins enige verblijfsaanspraak aannemelijk maakt die zou kunnen ingaan tegen het definitief 

geworden en niet geschorste of opgeheven verblijfsverbod opgelegd door het bedoelde inreisverbod en 

hij evenmin een schending van het non-refoulement beginsel aanvoert laat staan aannemelijk maakt. 

 

Wat verzoekers uiteenzetting met betrekking tot de schending van artikel 8 van het EVRM betreft en de 

repliek ter terechtzitting dat rekening moet worden gehouden met het sinds het inreisverbod 
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opgebouwde gezinsleven met O. D. en hun zoon, dient erop te worden gewezen dat het vaste 

rechtspraak is van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat artikel 8 van het EVRM als 

dusdanig geen recht inhoudt voor een vreemdeling om op het grondgebied van een Staat waarvan hij 

geen onderdaan is te verblijven (EHRM, 15 juli 2003, Mokrani t. Frankrijk, §23; EHRM, 26 maart 1992, 

Beldjoudi t. Frankrijk, § 74; EHRM, 18 februari 1991, Moustaquim t. België, §43). De verzoeker kan dan 

ook met zijn uiteenzettingen en repliek aangaande artikel 8 van het EVRM geen verblijfsaanspraak 

aannemelijk maken.  

 

De Raad merkt voorts op dat het gezinsleven waarop de verzoeker zich thans beroept, in zoverre van 

een daadwerkelijk beleefde gezinssituatie sprake zou zijn, slechts tot stand kwam nadat aan de 

verzoeker op 23 april 2015 een inreisverbod werd opgelegd. De verzoeker brengt thans geen enkel 

gegeven bij waaruit zou kunnen blijken dat hij zijn partner reeds voorafgaand aan het opleggen van het 

inreisverbod zou hebben gekend terwijl verzoekers zoon slechts in 2017 is geboren. In casu dient dan 

ook te worden vastgesteld dat de verzoeker zijn thans naar voor gebrachte gezinsleven, nog 

daargelaten de vraag of zij daadwerkelijk voldoende hecht en voldoende beleefd is om onder het 

toepassingsgebied te vallen van artikel 8 van het EVRM, heeft aangeknoopt op een moment dat hij wist 

dat hem de toegang tot en het verblijf op het Schengengrondgebeid was verboden. De verzoeker heeft 

nadien geen enkele aanvraag ingediend die hem tot het feitelijk beleven van een gezinsleven in staat 

zou kunnen stellen, noch heeft hij het nodig geacht om tegen het opgelegde inreisverbod de 

rechtsmiddelen aan te wenden die hem ter beschikking stonden. 

 

De verzoeker dient zijn grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM derhalve vooreerst aan te wenden in 

een procedure tot het opheffen of intrekken van het thans vigerende inreisverbod (een vordering bij de 

Raad staat niet meer open gelet op de wettelijke beroepstermijn terzake). De loutere omstandigheid dat 

de verzoeker nog de mogelijkheid heeft om een dergelijk verzoek in te dienen, maakt zijn belang echter 

nog niet wettig aangezien artikel 74/12, §4 van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat de 

derdelander tijdens het onderzoek van de aanvraag tot opheffing of opschorting geen enkel recht op 

toegang tot of verblijf heeft in het Rijk. 

 

De Raad merkt voorts op dat de toegankelijkheidsvereiste vervat in artikel 13 van het EVRM, niet 

verhindert dat er voorwaarden van procedurele aard, zoals termijnen en vormvereisten worden gesteld 

aan een mogelijke klacht of dat bepaalde financiële drempels worden ingebouwd, in zoverre deze 

voorwaarden niet onredelijk en/of arbitrair zijn of een vorm van machtsafwending uitmaken (J. VANDE 

LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 118 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). De verzoeker maakt 

op geen enkele wijze aannemelijk dat de wettelijke vereiste in verband met het procesbelang, zoals 

voorgeschreven door artikel 39/56 van de vreemdelingenwet, dat in casu geldt, onredelijk of arbitrair zou 

zijn of een vorm van machtsafwending zou uitmaken.  

 

Er dient tot slot te worden benadrukt dat het de verzoeker toekomt, wanneer er vragen rijzen omtrent 

zijn belang, aan de Raad alle nuttige gegevens ter beoordeling voor te leggen die kunnen aantonen dat 

hij in de concrete omstandigheden van de zaak daadwerkelijk een belang bij de nietigverklaring heeft 

(cf. RvS 7 januari 2015, nr. 229.752). De verzoeker blijft echter in gebreke om zijn belang, gelet op het 

vigerende inreisverbod, aan te tonen.  

 

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat de verzoeker niet over het rechtens vereiste wettig belang 

beschikt.  

 

De exceptie van niet-ontvankelijkheid is gegrond. 

 

2.3. De bovenstaande vaststellingen volstaan om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig februari 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 

 


