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nr. 54 507 van 18 januari 2011 

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 Kameroenese nationaliteit te zijn, op 17 januari 2011 

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 van 12 januari 2011, aan de verzoekende partij ter kennis 

gebracht op 12 januari 2011. 

 

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 2011 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 17 januari 2011 

om 16 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DE POURCQ verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat M. JOPPEN, 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 Op 12 oktober 2007 diende verzoeker een derde aanvraag om machtiging tot verblijf in op grond van 

artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). 
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1.2 Een “actualisatie” van de in punt 1.1 bedoelde aanvraag werd ingediend begin december 2009. 

 

1.3 Op 26 augustus 2010 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris verzoeker te machtigen tot 

een verblijf van onbeperkte duur. 

 

1.4 Op 26 oktober 2010 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris om de in punt 1.3 bedoelde 

beslissing in te trekken. Deze beslissing werd betekend op 12 januari 2011. 

 

1.5 Op 27 oktober 2010 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris om de in punt 1.1 bedoelde 

aanvraag ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. Deze beslissing werd betekend op 12 januari 2011. 

 

1.6 Op 12 januari 2010 treft de gemachtigde van de staatssecretaris een bevel om het grondgebied te 

verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde.          

 

Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) 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 van een geldig visum. Uit het dossier 

van betrokkene blijkt dat hij in het bezit is va neen vervallen identiteitskaart (was geldig tot en met 

19/09/2010). 

 

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

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

Luxemburg, Griekenland, Oostenrijk, 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 verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

reglementering niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan het bevel om het 

grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie, zodat een manu militari tenuitvoerlegging van de grensleiding noodzakelijk is. 

Betrokkene heeft een asielaanvraag op 15/12/2004 ingediend. Deze aanvraag werd geweigerd door een 

beslissing van het CGVS op 22/06/2005 hem ter kennis gegeven op 23/06/2005. Betrokkene moest dus 

gevolg geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten hem betekend op 17/01/2005, waaraan hij 

klaarblijkelijk geen gevolg heeft gegeven. Betrokkene diende hierop meerdere aanvragen in tot 

regularisatie op basis van artikel 9.3 en 9bis van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. 

Betrokkene diende een eerste aanvraag in op 30/08/2005, onontvankelijk verklaard op 04/07/2007 en 

aan hem ter kennis gegeven op 30/07/2005 met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 

dagen. Betrokkene diende vervolgens een tweede aanvraag in op 03/08/2007. Deze aanvraag werd 

onontvankelijk verklaard op 28/08/2007 en aan hem ter kennis gegeven op 17/09/2007. Betrokkene 

diende een derde aanvraag in op 14/11/2007. Dienst Vreemdelingenzaken besliste dat de aanvraag 

ontvankelijk en gegrond was op 26/08/2010 en betrokkene in het bezit te stellen van een onbeperkt 

verblijf. Deze beslissing werd echter ingetrokken op 26/10/2010 door een beslissing van Dienst 

Vreemdelingenzaken omwille van bewijzen van fraude onder een andere identiteit (namelijk Y.R. (…)). 

Deze intrekking is aan betrokkene betekend op 12/01/2011. Dienst Vreemdelingenzaken heeft dan een 

nieuwe beslissing genomen met betrekking tot de aanvraag van 14/11/2001. De aanvraag werd 

ongegrond verklaard op 28/10/2010 en aan betrokkene betekend op 12/01/2011. 

 

Door de politie van Antwerpen (PV (…) en navolgend PV (…)) werd vastgesteld dat G.I (…) en Y.R. (…) 

dezelfde persoon betreft. Betrokkene heeft dan ook getracht om de Belgische overheid te misleiden. Op 

22.07.2008 werd betrokkene in het bezit gesteld van een E-kaart met nummer (…). Hij verkreeg deze 

kaart als gevolg van een aanvraag tot vestiging als Europese onderdaan ingediend bij de gemeente 

Berchem op 07.12.2007. Deze aanvraag werd gestaafd met een Frans paspoort met nummer (…) en 

bewijzen van tewerkstelling in België. Uit onderzoek door de Federale politie in samenwerking met de 

Franse autoriteiten blijkt dat het door de betrokkene gebruikte Franse paspoort met nummer (…) niet 
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afgeleverd werd aan Y.R. (…) maar aan een andere persoon (zie rapport van de Federale politie, 

centrale dienst ter bestrijding van valsheden met referentienummer (…)) het paspoort was dus geen 

authentiek document. Op 06/10/2010 werd beslist om zijn E-kaart in te trekken. Deze beslissing tot 

intrekking werd aan betrokkene ter kennis gegeven op 12/01/2011. 

 

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

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

 

Gezien betrokkene niet in bezit is van de noodzakelijke identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem 

ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van 

zijn nationale overheden. 

 

Hoewel hij voorheen betekening kreeg van een verwijderingsmaatregel, is het weinig waarschijnlijk dat 

hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing; betrokkene is opnieuw aangetroffen in 

onwettig verblijf. 

 

Hieruit blijkt dat een opsluiting ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken zicht opdringt. (…).” 

 

2. Over de rechtsmacht van de Raad 

 

De Raad is niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering voor zover zij gericht is tegen een 

maatregel van vrijheidsberoving die getroffen werd nadat de noodzaak werd vastgesteld van 

onmiddellijke terugleiding naar de grens. In gevolge artikel 71, tweede lid van de Vreemdelingenwet is 

een maatregel van vrijheidsberoving enkel vatbaar voor een beroep bij de raadkamer van de 

correctionele rechtbank van de plaats van vasthouding. 

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1 Krachtens de artikelen 39/82, § 2, van de Vreemdelingenwet 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. Verzoeker 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. 

 

3.2 Verzoeker heeft in deze de nodige diligentie aan de dag gelegd bij het indienen van het 

verzoekschrift. Tevens wordt aangetoond dat de behandeling van een gewone vordering tot schorsing in 

deze niet meer dienstig zal zijn. Verzoeker wordt sedert 12 januari 2011 vastgehouden in een gesloten 

centrum, waaruit dient afgeleid te worden dat verzoekers repatriëring naar zijn land van oorsprong 

imminent is. Verweerder betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid ook niet in zijn nota met 

opmerkingen. 

 

3.3 Onder het kopje “ MOEILIJK TE HERSTELLEN ERNSTIG NADEEL” van zijn verzoekschrift betoogt 

verzoeker als volgt:   

 

“Verzoeker verblijft sinds december 2004 in België op onafgebroken wijze en had, ingevolge zijn derde 

en geactualiseerde regularisatieverzoek, reeds een machtiging tot verblijf voor onbepaalde duur in 

België bekomen. 

 

Deze werd, steeds volgens verzoeker, volledig ten onrechte ingetrokken en heeft geleid tot huidig bevel, 

gekoppeld aan de beslissing tot terugleiding. 
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Een effectieve repatriëring naar Kameroen betekent voor verzoeker: 

 

- een de facto aanvaarding van voormelde intrekking d.d. 26.10.2010, hoewel deze volstrekt 

ten onrechte werd genomen, waardoor die intrekking een definitief karakter zal krijgen 

 

- de quasi onmogelijkheid zich ernstig te verdedigen op strafrechterlijk gebied, uiteraard in 

het geval hij zich hiervoor moet verantwoorden voor de Correctionele Rechtbank. In dit 

verband weze opgemerkt dat DVZ liever op basis van een onvolledig strafdossier de 

betrokken vreemdeling zo snel mogelijk terugleidt naar de grens dan dat ervoor wordt 

gezorgd dat een strafrechterlijke en tegensprekelijke procedure kan gevoerd worden voor 

een Belgische rechtbank. 

 

- een de facto verbreking van de ‘duurzame sociale bindingen’ met de Belgische 

samenleving, zoals die inderdaad werden aanvaard ingevolge de positieve beslissing (die 

trouwens genomen werd op basis van de Instructie 2.8.A). Verzoeker heeft zich nu al 6 jaar 

gesetteld in België en dacht nu eindelijk een officieel bestaan te kunnen leiden. 

 

Uitvoering zou inderdaad meerdere moeilijk te herstellen nadelen met zich meebrengen.” 

 

 

3.4 Waar verzoeker betoogt dat de in punt 1.3 bedoelde beslissing “volledig ten onrechte ingetrokken 

(werd)”  en dat een effectieve repatriëring naar Kameroen voor hem betekent, “een de facto aanvaarding 

van voormelde intrekking d.d. 26.10.2010, hoewel deze volstrekt ten onrechte werd genomen, waardoor 

die intrekking een definitief karakter zal krijgen” wijst de Raad erop dat verzoeker zijn moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel in deze niet kan koppelen aan een beslissing die met onderhavige vordering 

niet bestreden wordt. Bovendien stond het verzoeker vrij de in punt 1.4 bedoelde beslissing eveneens 

aan te vechten met onderhavige vordering, wat hij in casu niet gedaan heeft, zodat “een de facto 

aanvaarding van voormelde intrekking d.d. 26.10.2010”  te wijten is aan het eigen nalatig optreden van 

verzoeker. De ongestaafde beweringen van verzoekers raadsman ter terechtzitting dat deze beslissing 

hem niet ter kennis werd gebracht in het gesloten centrum te Steenokkerzeel en “dat hij er achter 

gevraagd heeft, doch ze niet verkregen heeft” vormen in deze geen verschoningsgrond. 

 

3.5 Waar verzoeker verwijst naar de “quasi onmogelijkheid zich ernstig te verdedigen op strafrechterlijk 

gebied” wijst de Raad erop dat verzoeker niet aantoont dat zijn persoonlijke aanwezigheid vereist is voor 

het verloop van de strafrechtelijke procedure, voor zover dit al zou opgestart zijn en dat hij geen visum 

kan bekomen indien dit vereist zou zijn. Slechts op het moment dat verwerende partij in geval van een 

strafonderzoek waarbij verzoekers persoonlijke aanwezigheid vereist is, de afgifte van een visum zou 

weigeren, zouden verzoekers rechten van verdediging geschonden worden (cfr. RvS, n° 96.922 22 juni 

2001 en RvS, n° 79.775 van 6 april 1999). Het aangevoerde moeilijk te herstellen ernstig nadeel vloeit 

derhalve niet voort uit de bestreden beslissing.     

 

3.6 Waar verzoeker betoogt dat de uitvoering van de bestreden beslissing “een de facto verbreking van 

de ‘duurzame sociale bindingen’ met de Belgische samenleving zoals die inderdaad werden aanvaard 

ingevolge de positieve beslissing (die trouwens genomen werd op basis van de Instructie 2.8.A)” wijst de 

Raad erop dat de in punt 1.3 beslissing ingetrokken werd en verzoeker er zich derhalve niet dienstig op 

kan beroepen om er een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan te ontlenen . 

 

Uit hetgeen voorafgaat volgt dat niet is voldaan aan één van de drie cumulatieve voorwaarden om tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan 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. Deze vaststelling volstaat 

om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 
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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 achttien januari tweeduizend en elf door: 

 

mevr. M EKKA,     wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. DONNEAUX,   toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 

 

S. DONNEAUX       M. EKKA. 


