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 nr. 185 247 van 10 april 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 8 april 2017 per 

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

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

Administratieve Vereenvoudiging van 28 maart 2017 waarbij “de onwettige afgifte van de bijlage 19ter 

dd. 27.03.2017” als onbestaande wordt beschouwd. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 april 2017 om 11 

uur 30. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BAKI, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

     

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 18 januari 2017 een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) en een 

beslissing tot het opleggen van een inreisverbod (bijlage 13sexies). De vordering tot schorsing bij uiterst 



  

 

RvV X - Pagina 2 van 6 

dringende noodzakelijkheid tegen deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) verworpen (RvV 9 februari 2017, nr. 182 076). 

 

1.2. Verzoeker diende op 9 februari 2017 een asielaanvraag in. 

 

1.3. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen trof op 7 maart 2017 een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 

Na beroep weigerde de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus (RvV 31 

maart 2017, nr. 185 032). 

 

1.4. Via een bijzondere volmacht diende de advocaat van verzoeker op 27 maart 2017 een aanvraag in 

van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) bij de diensten van 

het stadsbestuur van Antwerpen. 

 

1.5. De gemachtigde van de staatssecretaris trof op 28 maart 2017 een beslissing waarbij “de onwettige 

afgifte van de bijlage 19ter dd. 27.03.2017” als onbestaande wordt beschouwd. Verzoeker werd hiervan 

op 3 april 2017 in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“U maakt het voorwerp uit van een inreisverbod dat u betekend werd dd. 18.01.2017, alsook van een 

bevel om het grondgebied te verlaten dd. 18.01.2017, u betekend dd. 20.01.2017. 

U kunt de opheffing van dit inreisverbod vragen, waardoor u legaal zou kunnen terugkeren naar België. 

Dit is enkel mogelijk op basis van wijzigingen aangaande uw situatie die plaats vonden na de datum van 

die beslissing; 

In het kader van artikel 74/12 van de wet van 12 december 1980 moet de opheffing van de aanvraag 

aangevraagd worden bij de diplomatieke post die bevoegd is voor uw woon- of verblijfplaats in het 

buitenland. 

Het bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ingediende beroep dd. 22.03.2017 schorst de 

tenuitvoerlegging van het inreisverbod niet. 

Gelet op het feit dat u geen enkele vraag tot opheffing van het inreisverbod hebt gevraagd, wordt de 

onwettige afgifte van de bijlage 19ter dd. 27.03.2017 als onbestaande beschouwd.” 

 

2. Over de vordering tot schorsing 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor 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. 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, §2, 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), 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. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, §4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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 terugdrijvings-
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maatregel, 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”. 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

2.2.2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid 

het volgende aan: 

 

“(…) 

Verzoeker is op dit moment opgesloten in een gesloten centrum met het oog op repatriëring. Er is een 

repatriëring voorzien op 04.05.2017. 

Dat de zaak uiterst dringend is, daar de Dienst Vreemdelingenzaken plant om verzoeker te repatriëren. 

Hij maakt aldus het voorwerp uit van een verwijderingsbeslissing waarvan de tenuitvoerlegging 

imminent is. 

De uiterst dringende noodzakelijkheid is hier evident aanwezig. 

Het verzoekschrift werd dan ook binnen de wettelijke termijn ingediend, en er is sprake van uiterst 

dringende noodzakelijkheid." 

 

2.2.2.2. De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen het volgende betreffende de uiterst 

dringende noodzakelijkheid: 

 

“De vordering wordt ingeleid met uiterst dringende noodzakelijkheid. 

Overeenkomstig artikel 43 van het Koninklijk Besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dient in geval van vordering tot schorsing met uiterst 

dringende noodzakelijkheid een uiteenzetting van de feiten worden weergegeven die de uiterst 

dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. Het door verzoekende partij ingediende verzoekschrift bevat 

niet de feiten die worden bedoeld door de wet. 

“De schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid beperkt de rechten van de verwerende 

en tussenkomende partijen alsook de onderzoeksmogelijkheden van de Raad tot het minimum. De 

verzoeker dient dan ook duidelijk feiten en gegevens aan te brengen die het direct aannemelijk maken 

dat de schorsing van de bestreden beslissing onmiddellijk dient te worden bevolen”. (De procedure voor 

de Raad van State – Stephan De Taeye – Klaus Van Houtte met voetnoot verwijzing naar rechtspraak) 

Dat standpunt werd bevestigd in de rechtspraak van de Raad van State, met als gevolg dat in de daarop 

volgende uitgave van  “Procedures voor de Raad van State “, Stephan De Taeye en Werner 

Weymeersch, omtrent het instellen van een vordering met uiterst dringende noodzakelijkheid, het 

volgende vermelden: ( nrs 261 en 262) 

“De toepassing van de procedure wegens uiterst dringende noodzakelijkheid verstoort op een ernstige 

manier het normaal verloop van de rechtspleging voor de Raad. Bovendien worden de rechten van de 

verdediging van de verwerende partij aanzienlijk in het gedrang gebracht. Zij dwingt de Raad van State 

er ook toe, onverwijld, een definitieve uitspraak over de schorsingsvordering te doen, wat onmiskenbaar 

inhoudt dat de Raad slechts een zeer beperkt onderzoek kan wijden aan de rechtsvragen die worden 

aangevoerd. Die verstoring van de normale rechtsstrijd en het zoeken naar evenwicht tussen de 

mogelijkheden die aan de partijen in het geding ter beschikking staan, heeft tot gevolg dat de vordering 

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts ontvankelijk is in de enkele gevallen dat het 

spoedeisend karakter van de zaak ofwel voor iedereen duidelijk is, ofwel door de verzoekende partij 

duidelijk wordt aangetoond aan de hand van precieze en concrete gegevens. ( RvS, nr. 75.555, 6 

augustus 1998, Portier, C.D.P.K 1998, n°4, p.576 (verkort)” 

“Het gegeven dat het nadeel of het risico van dit nadeel langer blijft voortbestaan wanneer de gewone 

schorsingsprocedure wordt gevolgd, is op zich nog geen reden om te besluiten dat de uiterst dringende 

noodzakelijkheid aanwezig is. Daar anders over oordelen zou, volgens de Raad, betekenen dat alle 

schorsingsprocedures volgens de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid zouden kunnen 

behandeld worden, wat de negatie zelve van de voorwaarde van de uiterst dringende noodzakelijkheid 

en van het zeer uitzonderlijk karakter van die schorsingsprocedure zou betekenen.” (zelfde arrest als 

hierboven) 

Verzoekende partij toont de uiterst dringende noodzakelijkheid niet aan. 

Verzoekende partij voert aan dat zij wordt vastgehouden met het oog op haar verwijdering en dat een 

repatriëring voorzien is op 04.05.2017. 

Er dient echter te worden vastgesteld dat de beslissing waarvan verzoekende partij de schorsing 

vordert, een beslissing dd. 28.03.2017 betreft waarbij de afgifte van een bijlage 19ter dd. 27.03.2017 als 

onbestaande wordt beschouwd. Deze bestreden beslissing gaat niet gepaard met een verwijderings- of 

een dwangmaatregel. 
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Indien deze beslissing zou worden geschorst (quod non), dan nog zou dit niet betekenen dat 

verzoekende partij niet kan worden verwijderd, nu haar vasthouding met het oog op repatriëring niet het 

gevolg is van de in casu bestreden beslissing, maar wel van de beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met inreisverbod en vasthouding die op 20.01.2017 aan verzoekende partij 

werd betekend. 

Een schorsing van de bestreden beslissing kan aan verzoekende partij dan ook geen nuttig effect 

opleveren (zie naar analogie R.v.V nr. 90.201 dd. 23.10.2012). 

De verzoekende partij biedt bovendien geen verklaring waarom zij haar aanvraag pas indiende ruim na 

de afgifte van het bevel van 18.01.2017 en waarom zij dit niet veel eerder kon.  

Er kan derhalve niet worden ingezien waarom een procedure tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijk wordt ingediend. 

Zie ook R.v.V. nr. 91.389 dd. 12.11.2012: 

“Het onmiddellijk bevelen van de schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zal 

geen enkele wijziging aanbrengen in de huidige rechtstoestand van verzoekende partij. 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 (hierna verkort de vreemdelingenwet) bepaalt immers: “Indien de 

vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging ervan imminent is, en heeft hij nog geen vordering tot schorsing ingeleid, dan kan hij 

de schorsing van deze beslissing vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” Zonder afbreuk te 

willen doen aan de ernst van de situatie waarin de verzoekenede partijen zich bevinden, dient te worden 

vastgesteld dat er in casu geen sprake is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is.” 

En ook naar analogie:  

“3.2. Daarenboven, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat ook voor andere beslissingen de 

procedure bij hoogdringendheid kan worden aangewend – thesis die geen steun vindt in 39/82, § 4, 

tweede lid van de vreemdelingenwet –, dan nog dient te worden gewezen op de vereiste van het uiterst 

dringend karakter die een van de cumulatieve voorwaarden is om te kunnen overgaan tot de schorsing 

in uiterst dringende noodzakelijkheid bedoeld in artikel 39/82 van de vreemdelingenwet. 

Wat het uiterst dringend karakter betreft, wijst verzoeker in zijn verzoekschrift op het gegeven dat hij van 

zijn vrijheid werd beroofd met het oog op zijn verwijdering waardoor de tenuitvoerlegging van de 

verwijderingsmaatregel imminent is. 

In casu dient de Raad vast te stellen dat hoewel verzoeker wordt vastgehouden en een repatriëring 

imminent is, deze vasthouding en imminente repatriëring een juridische grond vinden in de op 22 

februari 2016 genomen beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot 

vasthouding met het oog op verwijdering, die hem op dezelfde dag ter kennis zouden zijn gebracht. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten werd evenwel, bij het sluiten der debatten in huidige zaak, niet 

aangevochten bij de Raad middels de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid. 

In zijn verzoekschrift verklaart verzoeker dat hij op dat ogenblik de afweging maakte om niet in rechte op 

te komen tegen de verwijderingsmaatregel, aangezien hij zich voornam een verblijfskaart aan te vragen 

van een familielid van een burger van de Unie, waarbij de afgifte van een attest van immatriculatie een 

impliciete opheffing van het bevel om het grondgebied te verlaten zou betekenen. 

Het spoedeisend karakter dat verzoeker in de huidige vordering aanvoert vloeit niet voort uit de 

bestreden beslissing, zijnde de beslissing tot niet inoverwegingname van een bij volmacht ingediende 

aanvraag op grond van artikel 47/1 van de vreemdelingenwet, doch wel uit voormelde verwijderings-

maatregelen. Bovendien biedt verzoeker daarmee geen verklaring waarom hij zijn aanvraag pas 

indiende ruim na de afgifte van het bevel van 22 februari 2016 en waarom hij dit niet veel eerder kon. 

 

De vaststelling dringt zich op dat het eventuele spoedeisende karakter dat ontstaat bij huidige vordering 

is te wijten aan het eigen nalaten van verzoeker, nu hij – niettegenstaande zijn vasthouding en het 

daaruit voorvloeiende imminente karakter van zijn verwijdering van het grondgebied – heeft nagelaten in 

rechte en volgens de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid die hem ter beschikking staat op 

te komen tegen de verwijderingsmaatregel van 22 februari 2016 die dit spoedeisend karakter 

veroorzaakt. Hij houdt aldus zelf het spoedeisend karakter in stand. 

Verzoeker geeft nog aan dat overeenkomstig het gestelde in artikel 52 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit) hij ten onrechte niet in bezit werd gesteld van een 

bijlage 19ter, waarbij hij betoogt dat nu hij recht heeft op de bijlage 19ter hij verblijfsgerechtigd zijn in 

afwachting van de behandeling van zijn verblijfsaanvraag. De Raad merkt evenwel op dat een eventuele 

schorsing van de thans aangevochten beslissing verzoeker nog niet in de situatie plaatst waarbij zijn 

aanvraag in overweging is genomen door verweerder. Hierbij kan ook worden gewezen op het gestelde 

in artikel 52, § 1 van het vreemdelingenbesluit dat de aanvrager enkel wordt ingeschreven in het 
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vreemdelingenregister en in het bezit wordt gesteld van een attest van immatriculatie (model A) met een 

geldigheidsduur van zes maanden na een controle van de verblijfplaats. Er dienen bijgevolg nog 

administratieve formaliteiten te worden vervuld vooraleer desgevallend kan worden overgegaan tot de 

afgifte van een verblijfstitel. Aldus blijkt ook niet dat een hoogdringende behandeling van huidige 

vordering tot schorsing het gewenste nuttig effect zou sorteren en dat de verwijdering niet langer kan 

worden doorgevoerd. De verwijderingsmaatregel is immers uitvoerbaar. 

Het uiterst dringend karakter bij huidige vordering wordt dan ook niet aangenomen, nu het spoedeisend 

karakter voortvloeit uit het eigen nalaten van verzoeker..” (R.v.V. nr. 166 069 van 20 april 2016, 

markering toegevoegd) 

Bijgevolg is het verzoekschrift niet ontvankelijk bij gebrek aan hoogdringendheid. 

De vordering, in de mate dat ze is gericht tegen de beslissing waarbij de afgifte van een bijlage 19ter als 

onbestaande wordt beschouwd, is onontvankelijk.” 

 

2.2.2.3. In zijn uiteenzetting geeft verzoeker aan dat hij opgesloten zit met het oog op repatriëring. Deze 

situatie creëert op grond van artikel 39/82, §4, tweede lid van de vreemdelingenwet een vermoeden dat 

er sprake is van uiterst dringende noodzakelijkheid, tenminste wanneer de vordering is gericht tegen de 

de verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel die jegens de betrokken vreemdeling werd getroffen. 

Verzoeker kan dus niet dienstig voorhouden dat de uiterst dringende noodzakelijkheid hier evident 

aanwezig is. 

 

2.2.2.4. Aangezien onderhavige vordering is gericht tegen een beslissing waarbij “de onwettige afgifte 

van de bijlage 19ter dd. 27.03.2017 ” als onbestaande wordt beschouwd, hetgeen bezwaarlijk als een 

verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel kan worden aanzien, geldt het vermoeden uit artikel 39/82, §4, 

tweede lid van de vreemdelingenwet in casu niet en komt het aan verzoeker toe om concreet uiteen te 

zetten welke feiten de uiterst dringende noodzakelijkheid zouden rechtvaardigen. Verzoeker blijft op dit 

punt in gebreke. 

 

2.2.2.5. De Raad stelt vast dat de opsluiting met het oog op de repatriëring, waarop verzoeker zich 

baseert, het gevolg is van een andere administratieve rechtshandeling van 18 januari 2017, die zelfs 

chronologisch ruim voorafgaat aan zijn aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie (bijlage 19ter) van 27 maart 2017. Verzoeker maakt in zijn uiteenzetting op geen 

enkele manier aannemelijk dat een hoogdringende behandeling van de vordering tot schorsing met 

betrekking tot de thans bestreden beslissing noodzakelijk zou zijn, noch dat een behandeling van de 

vordering via de gewone schorsingsprocedure onherroepelijk te laat zou komen. Indien verzoeker als 

meerderjarig kind ten laste zijn Belgische vader zou willen vervoegen, komt het aan hem toe concreet 

aan te tonen waarom het onmogelijk of bijzonder moeilijk zou zijn om vanuit zijn land van herkomst zijn 

recht op verblijf van meer dan drie maanden aan te vragen, al dan niet nadat hij voorafgaandelijk de 

opheffing heeft gevraagd van het op hem rustende inreisverbod. 

 

2.2.2.6. Ten overvloede merkt de Raad samen met de verwerende partij op dat verzoeker niet uitlegt 

hoe de behandeling van het schorsingsverzoek in uiterst dringende noodzakelijkheid zou kunnen 

verhelpen dat het ingeroepen nadeel zich zou realiseren of moeilijk hersteld zou kunnen worden. 

Verzoeker koppelt het nadeel blijkbaar aan zijn terugleiding naar Marokko waarbij hij gescheiden zou 

worden van zijn familie en geen inkomen zou genieten. De eventuele schorsing van de beslissing 

waarbij “de onwettige afgifte van de bijlage 19ter dd. 27.03.2017” als onbestaande wordt beschouwd, 

betekent immers niet dat verzoekers verblijfsaanvraag zal worden gehonoreerd. 

 

Er is niet voldaan aan de eerste van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid over te gaan, zoals opgelegd in artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet 

en artikel 43, § 1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering 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 tien april tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN F. TAMBORIJN 

 


