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nr. 43 828 van 26 mei 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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 25 mei 2010 heeft 

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

van het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing 

tot vrijheidsberoving te dien einde, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 19 mei 2010. 

 

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 25 mei 2010 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 26 mei 2010 om 11 

uur 00 . 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken. A. DE SMET. 

 

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. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. VODDERIE, die loco advocaat P. MASUREEL verschijnt 

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

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, komt op 27 oktober 2008 België binnen 

en dient een asielaanvraag in op 29 oktober 2008. 
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Op 10 augustus 2009 neemt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

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

beschermingsstatus. 

 

Bij arrest nr. 38 569 van 10 februari 2010 weigert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) aan verzoekster eveneens de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 1 december 2009 heeft verzoekster zich samen met haar Belgische partner bij de gemeente Asse 

aangeboden inzake een aangifte van een huwelijk. 

 

Op 5 maart 2010 weigert de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Asse de voltrekking 

van het huwelijk. Verzoekster en haar partner stellen een beroep in tegen deze beslissing. 

 

Op 19 mei 2010 wordt verzoekster aangetroffen naar aanleiding van een administratieve controle. Er 

wordt haar op dezelfde dag een bevel ter kennis gebracht om het grondgebied te verlaten met 

beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving. Dit is de bestreden 

beslissing. 

 

“(…) 

REDEN(EN) VAN DE BESLISSING 

(…) 

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 geldig paspoort voorzien van een geldig visum. 

(…) 

0 –artikel 7, eerste lid, 8°: oefent een beroepsbedrijvigheid als in ondergeschikt verband uit, zonder in 

het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; Geen arbeidskaart – PV door IRE (werkgever: D.A. 

– H.B.C. (…)) 

(…)” 

 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

Krachtens de artikelen 39/82, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en 43, § 1, van het 

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

Vreemdelingenbetwistingen kan de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid alleen worden bevolen als ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten akte kunnen verantwoorden, de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de akte een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen en er feiten worden aangevoerd die de uiterst 

dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

De drie onderscheiden voorwaarden vereisen een afzonderlijke beoordeling opdat de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zou kunnen worden bevolen. Verzoekster dient dan ook 

én een ernstig middel én het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel én de uiterst 

dringende noodzakelijkheid aan te tonen.  

 

2.1. Wat de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft dient de vordering tot 

schorsing een uiteenzetting van feiten te bevatten die kunnen aantonen dat de onmiddellijke  

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing aan verzoekende partij een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel kan berokkenen. 

 

Deze voorwaarde dient zo te worden opgevat dat de verzoekende partij zich niet mag beperken tot 

vaagheden en algemeenheden, maar integendeel duidelijk en concreet dient aan te geven waarin 

precies het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is gelegen dat zij ten gevolge van de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing ondergaat of dreigt te ondergaan. De verzoekende partij 

dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij ondergaat of kan 

ondergaan, hetgeen 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. 
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Het bestaan van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is een afzonderlijke voorwaarde, die ook 

afzonderlijk dient te worden beoordeeld (RvS 12 juni 2002, nr. 107 797). 

 

Wat deze voorwaarde betreft voert verzoekster het volgende aan: 

 

“De onmiddellijke uitvoering van de bestreden beslissing zou voor gevolg hebben dat verzoekster 

verplicht zou worden om terug te keren naar haar land van oorsprong. 

Hierdoor wordt ze bruusk weggerukt van haar aanstaande echtgenoot. Het geplande huwelijk komt 

ongetwijfeld in het gedrang waardoor haar een fundamenteel recht ontzegd wordt, namelijk het recht op 

huwen.” 

 

2.2. De Raad wijst erop dat de omstandigheid dat het geplande huwelijk in het gedrang komt, niet het 

gevolg is van de bestreden beslissing maar wel van de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke 

stand van 5 maart 2010 tot weigering van de huwelijksvoltrekking. Dit aangevoerde nadeel en het door 

verzoekster vermelde “ontzeggen van het recht op huwen” zijn geen gevolgen van de bestreden 

beslissing, zodat verzoekster deze elementen niet kan aanvoeren als moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel dat zou veroorzaakt worden door de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Het enige door verzoekster aangevoerde nadeel dat ze zou ondervinden als gevolg van de bestreden 

beslissing is dat ze terug zou keren naar haar land van oorsprong en ze “bruusk weggerukt” wordt van 

haar partner.  

 

Verzoekster verduidelijkt echter niet welk concreet nadeel in haar hoofde zou bestaan bij een terugkeer 

naar haar land van herkomst, zij laat na in dit verband feitelijke gegevens uiteen te zetten. Het enige 

waar verzoekster op wijst, is dat zij gescheiden wordt van haar partner in België. Zij verduidelijkt niet 

waarom deze scheiding een nadeel meebrengt in haar hoofde en wijst niet op eventuele gevolgen die 

deze scheiding zou teweegbrengen. 

 

Het bestreden bevel houdt geen absoluut verbod in voor verzoekster om het Belgische grondgebied 

binnen te komen en er te verblijven en heeft evenmin tot gevolg dat zij definitief van haar partner wordt 

gescheiden. Uit de bestreden beslissing vloeit enkel voort dat zij tijdelijk uit het land wordt verwijderd 

met de mogelijkheid om er terug te keren nadat zij zich in het bezit heeft gesteld van de documenten die 

vereist zijn om tot binnenkomst in het Rijk te worden toegelaten. Verzoekster toont evenmin aan dat het 

voor haar partner onmogelijk zou zijn om haar te vergezellen. In het licht van verzoeksters uiterst 

summiere uiteenzetting, kan in casu en prima facie niet worden aanvaard dat een tijdelijke scheiding 

van verzoekster met haar partner zou leiden tot het ontstaan van een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel in haar hoofde. De vordering tot schorsing dient immers een uiteenzetting te bevatten van de 

feiten die kunnen aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de aangevochten beslissing aan 

verzoekster een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen, wat in casu niet het geval is.  

 

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

 

3. Er is niet voldaan aan één van de drie cumulatieve voorwaarden zoals opgelegd in de artikelen 39/82, 

§ 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en artikel 43, § 1, van het koninklijk besluit van 21 

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig mei tweeduizend en tien door: 

 

mevr. A. DE SMET,     wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr E. VANDERSCHOMMEN,  toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

E. VANDERSCHOMMEN A. DE SMET 

 


