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nr. 52 967 van 13 december 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 12 december 

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 8 december 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. 

 

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 12 december 2010 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 13 december 

2010 om 9 uur 00. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. VERHULST, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat L. BRACKE, 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. Verzoeker, die op onwettige wijze in het Rijk verbleef, werd op 16 april 2003 veroordeeld door de 

correctionele rechtbank te Luik tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens inbreuken op de wetgeving 

inzake verdovende middelen. 



 

RvV X - Pagina 2 van 4 

 

1.2. De minister van Binnenlandse Zaken nam op 2 december 2003 een ministerieel besluit tot 

terugwijzing ten aanzien van verzoeker. Deze beslissing werd verzoeker op 24 december 2003 ter 

kennis gebracht. 

 

1.3. Op 28 september 2004 nam de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken 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 werd verzoeker op 29 september 2004 ter 

kennis gebracht. 

 

1.4. Verzoeker werd op 15 oktober 2004 gerepatrieerd naar Marokko. 

 

1.5. Verzoeker die volgens zijn verklaringen in maart 2005 op onwettige wijze naar België terugkeerde 

diende bij schrijven gedateerd op 9 december 2009 een aanvraag in om, in toepassing van artikel 9bis 

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), tot een verblijf gemachtigd te 

worden. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 9 augustus 2010 de 

beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf onontvankelijk werd verklaard. Deze beslissing 

werd hem op 23 september 2010 ter kennis gebracht. 

 

1.7. Verzoeker werd op 8 december 2010 opnieuw aangetroffen op het Belgische grondgebied en 

dezelfde dag nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoeker op 8 december 

2010 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

De Raad wijst 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 wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten die deze 

uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen dient te bevatten. 

 

Verzoeker stelt dat hij reeds van zijn vrijheid is beroofd en verwijst naar een nakende repatriëring naar 

Marokko. 

 

Gelet op het feit dat verweerder deze gegevens bevestigt, staat het uiterst dringend karakter van de 

vordering in casu niet ter discussie. 

 

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

Vreemdelingenbetwistingen 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. 
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Verzoeker dient ook het causaal verband tussen de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing en 

het aangevoerde moeilijk te herstellen ernstig nadeel aannemelijk te maken. 

 

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

bestreden beslissing als volgt:  

 

“In casu zal de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing aan verzoeker een moeilijk 

te herstellen ernstig nadeel berokkenen. 

 

Het is immers zo dat de bestreden beslissing het niet mogelijk maakt voor verzoeker om: 

 

-zijn verblijfssituatie te regulariseren; 

-zijn privé en gezinsleven te vervolgen; 

 

Verzoeker is immers geheel afgezonderd met, zeer beperkte mogelijkheden. 

 

(…) 

 

Bovendien heeft verzoeker met de mogelijkheid om thans, binnen een zulkdanige korte termijn gelet op 

de nakende repatriëring, de nodige elementen te verzamelen ter ondersteuning van zijn dossier 

teneinde regulier verblijf te bekomen, minstens om elementen aan te halen welke redenen zijn tot 

stopzetting van de directe repatriëring.” 

 

De Raad kan slechts opmerken dat de bestreden beslissing op zich geenszins een beletsel vormt voor 

verzoeker om de nodige stappen te ondernemen teneinde tot een verblijf in het Rijk gemachtigd te 

worden. Verzoeker kan immers, zonder enige tijdsdruk, gebruik maken van de mogelijkheden die 

geboden worden door artikel 9 vreemdelingenwet om een verblijfsmachtiging aan te vragen via de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland. 

 

Verzoeker toont verder niet aan dat hij enig privé- en gezinsleven in België heeft dat dusdanig is dat een 

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing aanleiding zou geven tot een situatie die als 

moeilijk te herstellen zou moeten beschouwd worden.  

 

Door te stellen dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing hem verhindert een redenering op 

te zetten om zich te verzetten tegen zijn repatriëring toont verzoeker evenmin een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel aan.  

 

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

artikel 39/82, § 2, eerste lid, vreemdelingenwet, aangetoond werd. 

 

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

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien december tweeduizend en tien door: 

 

 

dhr. G. DE BOECK,     wnd. voorzitter,  

rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. F. DE BOCK,    toegevoegd griffier. 

 

 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

F. DE BOCK G. DE BOECK 

 


