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nr. 37 187 van 19 januari 2010 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 19 januari 2010 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 14 

januari 2010 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding 

naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde (formulier A). 

 

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 19 januari 2010 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 19 januari 2010 

om 17 uur 00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MAJD TEYMOURI, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

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. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker werd op 14 januari 2010 in het Rijk aangetroffen bij een controleactie. 
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1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 14 januari 2010 de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar 

de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. Deze beslissing die verzoeker dezelfde dag 

ter kennis werd gebracht is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) Met toepassing van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, gewijzigd door de 

wet van 15 juli 1996, moet de persoon die verklaart zich (S., E.) te noemen, geboren op (in) 30.08.1987, 

en welke verklaart van Turkse nationaliteit te zijn,  

het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten: Duitsland, 

Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Noorwegen, Zweden, IJsland Finland en 

Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Malta en 

Zwitserland tenzij hij(zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er zich naar toe te begeven.  

 

REDEN(EN) VAN DE BESLISSING (2)  

 

0 - artikel 7, eerste lid, 1 : verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de vereiste documenten: de 

betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien een geldig visum  

 

0 - artikel 7, eerste lid, 8 : oefent een beroepsbedrijvigheid in ondergeschikt verband uit, zonder in het 

bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging ; illegale tewerkstelling in groentesector vastgesteld door 

de sociale inspectie - (S. V.) Werkgever: (…) 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokkene zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens met Duitsland, Frankrijk, 

Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, IJsland Finland, 

Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Malta (1) 

om de volgende reden: 

 * Betrokkene kan met zijn/haar eigen middelen niet wettelijk vertrekken.  

* Gezien betrokkene zonder arbeidskaart aan het werk was bestaat er een risico dat hij/zij zijn/haar 

illegale praktijken verder zet. 

 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene opgesloten te worden, 

aangezien zijn (haar) terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden.  

* Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingen op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale 

overheden.  

* Gezien betrokkene verblijft in België zonder gekend adres - een aanduiding van een verplichte 

verblijfplaats niet kan uitgevoerd worden - is het derhalve noodzakelijk hem op te sluiten ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken. (…)” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Eerst en vooral moet worden geduid dat een vreemdeling, overeenkomstig artikel 71 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), tegen een beslissing tot 

vrijheidsberoving een beroep kan instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn 

verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad heeft derhalve, nu de 

wetgever deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander rechtscollege heeft toevertrouwd, geen 

rechtsmacht om te onderzoeken of de beslissing tot vrijheidsberoving in overeenstemming is met de 

wet. 

 

2.2. Met betrekking tot het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten wijst de Raad erop dat 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid 
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wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten die deze uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen dient te bevatten. 

 

Verzoeker betoogt dat hij geen beroep kan doen op de gewone schorsingsprocedure daar hij elk 

ogenblik kan worden gerepatrieerd. Gelet op het feit dat het niet ter discussie staat dat verzoeker reeds 

van zijn vrijheid werd beroofd teneinde de tenuitvoerlegging van het hem betekende bevel te 

verzekeren, staat het uiterst dringend karakter van de vordering in casu vast. 

 

Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan 

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. 

 

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

worden geduid dat verzoeker zich niet mag beperken tot vaagheden en algemeenheden, maar dat hij 

integendeel zeer concrete gegevens moet aanvoeren waaruit blijkt dat hij 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 verweerder mogelijk zijn om zich tegen de door verzoeker aangehaalde 

feiten en argumenten te verdedigen. Verzoeker dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de 

ernst van het nadeel dat hij ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat hij 

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. Het aangevoerde nadeel dient 

daarenboven een rechtstreeks gevolg te zijn van de bestreden beslissing. 

 

 

Verzoeker omschrijft het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dat volgens hem voortvloeit uit de 

bestreden beslissing als volgt:  

 

“Aangezien de bestreden beslissing tot gevolg heeft voor verzoeker dat hij ten allen tijde teruggedreven 

zal worden naar Turkije waardoor hij voor onbepaalde tijd gescheiden wordt van zijn levenspartner te 

Gent.  

 

Dit betreft (emotionele en ernstige financiële) schade welke niet meer - of alleszins heel moeilijk - te 

herstellen is.  

 

Dat, gelet op zijn opsluiting en repatriëring naar Turkije, verzoeker in de onmogelijkheid verkeert nog 

een privé-en gezinsleven te hebben in Turkije en voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Gent te 

huwen en dit voor onbepaalde tijd.  

 

Ook verzoekers levenspartner word(t) voor onbepaalde tijd gescheiden van verzoeker met wie zij wenst 

te huwen.  

 

De onmiddellijke uitvoering van de bestreden beslissing dreigt dus aan verzoeker een moeilijk te 

herstellen en ernstig nadeel te berokkenen.  

 

De opschorting van de door verweerder betekende beslissing dient dan ook te worden bevolen.” 

 

De Raad merkt op dat in de mate verzoeker verwijst naar een financieel nadeel er moet worden 

benadrukt dat een dergelijk nadeel eenvoudig te herstellen is. Wie een financieel nadeel lijdt, kan zich 

na een vernietiging van de aangevochten beslissing immers tot de burgerlijke rechtbank wenden om 

een schadevergoeding te bekomen (RvS 27 december 2004, nr. 138.886). Daarnaast kan verzoeker 

ook niet gevolgd worden waar hij verwijst naar een emotioneel nadeel en stelt dat de tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing hem verhindert een privé- en gezinsleven te hebben en om te huwen voor 

de ambtenaar van de burgerlijke stand te Gent. De bestreden beslissing belet verzoeker immers niet om 

zich in het bezit te stellen van de vereiste binnenkomstdocumenten teneinde zijn partner in België te 

vervoegen en zijn huwelijkswens te verwezenlijken (RvS 4 april 2000, nr. 86.569). Ten overvloede dient 
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tevens te worden gesteld dat het nadeel waarnaar verzoeker verwijst niet rechtstreeks voortvloeit uit de 

bestreden beslissing maar het gevolg is van zijn eigengereid handelen om zonder de vereiste 

documenten België binnen te komen (RvS 13 oktober 2006, nr. 163.592). 

 

Er dient derhalve te worden vastgesteld dat geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel, in de zin van 

artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, aangetoond werd. 

 

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

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

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien januari tweeduizend en tien door: 

 

 

dhr. G. DE BOECK,     wnd. voorzitter,  

rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. S. VAN CAMP,    toegevoegd griffier. 

 

 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

S. VAN CAMP G. DE BOECK 

 


