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nr. 54 668 van 20 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 19 januari 2011 heeft 

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

van de beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding 

naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde van 14 januari 2011, aan de verzoekende 

partij ter kennis gebracht op 14 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 19 januari 2011 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 19 januari 2011 

om 17 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. M. PARRILLI verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat D. VAN DER BEKEN, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS HABA verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1.1 Verzoeker kwam het Rijk binnen op 5 oktober 2010. Hij was in het bezit van een paspoort dat een 

toeristenvisum bevatte, geldig van 28 september 2010 tot en met 30 maart 2011 voor een duur van 45 

dagen gedurende meerdere binnenkomsten. 
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1.2 Op 14 januari 2011 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 wordt aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 14 januari 2011. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, gemotiveerd als volgt:  

 

“Artikel 7, eerste lid, 2: verblijft langer in het Rijk dan de overeenkomstig artikel 6 van de wet bepaalde 

termijn van drie maanden/dan de geldigheidsduur van zijn visum (1) ; betrokkene verblijft reeds sedert 

03/10/2010 in het Rijk/op het grondgebied van de Schengenstaten (1). Betrokkene mocht in de 

Schengenstaten verblijven met een visum type C tussen 28/09/22010 en 30/03/2011 voor een termijn 

van 45 dagen met meerdere binnenkomsten. Betrokkene heeft een inreisstempel op datum van 

03/10/2010. Verder is er geen uitreisstempel of nieuwe inreisstempel aan te treffen in het paspoort. 

Hieruit blijkt duidelijk dat hij zijn termijn ruim overschreden heeft. 

 

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

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

Luxemburg, Oostenrijk, Griekenland, Nederland, Portugal, Spanje, Noorwegen, Zwegen, Zwitserland, 

IJsland Finland, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, 

Tsjechië en Malta (1), om de volgende reden, 

 

Is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn toestemming. 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Hij respecteert de 

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

grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. Bovendien is betrokkene reeds 

gerepatrieerd geweest naar Turkije op 16/03/2010. 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgeslotene 

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

 

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 wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 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 14 januari 2011 vastgehouden in een gesloten 

centrum, waaruit dient afgeleid te worden dat verzoekers repatriëring naar zijn land van oorsprong 
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imminent is. Verweerder betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid ook niet in zijn nota met 

opmerkingen. 

 

3.3 Wat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft, dient deze voorwaarde 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. 

 

3.4 Bij de beoordeling van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient rekening te worden gehouden 

met het feit dat het nadeel specifiek en rechtstreeks moet voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Hieruit volgt dat moet worden aangetoond dat het besluit waarvan de schorsing 

van de tenuitvoerlegging wordt gevraagd aan de oorsprong ligt van het nadeel. Het nadeel dat een 

verzoekende partij inroept mag niet in hoofdzaak of alleszins niet in belangrijke mate aan haar eigen 

toedoen te wijten zijn. 

 

3.5 Onder het kopje “Uiteenzetting van de feiten die kunnen aantonen dat de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing aan verzoeker een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

kan berokkenen en betreffende de schending van art. 8 EVRM” betoogt verzoeker als volgt in zijn 

verzoekschrift:   

 

“De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een ernstige en moeilijk te herstellen nadeel aan 

verzoeker zou brengen aangezien bij van zijn partner, met wie hij samen woont en met wie hij wil 

trouwen, gescheiden zou worden, met een schending van de bovengenoemde internationale bepalingen 

en van art. 8 EVRM die het privéleven beschermt. 

 

Verzoeker en Mevrouw S. (…) vormen de facto een familie en zij willen hun situatie ‘regulariseren’ met 

het huwelijk, die tot nu toe de facto werd geweigerd door strategieën van de autoriteiten die niets met de 

wettigheid en goede trouw te maken hebben, id est met de principes die alle administratieve 

beslissingen en akte moeten karakteriseren. 

 

Art 8 (1) EVRM luidt als volgt: “Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn  familie- en 

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.” 

 

De tenuitvoerlegging van een bevel om het grondgebied te verlaten brengt een ernstige schade toe aan 

een jonge familie, zonder dat de voorwaarden krachtens de tweede paragraaf van art. 8 EVRM 

aanwezig zijn: in casu is er nooit kwestie van geweest dat verzoeker een risico is voor de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van België (Mevrouw S. (…) werkt en 

verzoeker heeft nooit steun aan een OCMW aangevraagd), of dat bij wanordelijkheden en strafbare 

feiten heeft gepleit of zal pleiten, of dat hij een gevaar is voor de gezondheid of de goede zeden of voor 

de rechten en vrijheden van anderen. 

 

Bovendien zal de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing impliceren dat verzoeker het risico loopt 

om geen Belgisch visum in de toekomst te kunnen ontvangen en dat zou ook de rechten ex art. 8 EVRM 

van Mevrouw S. (…), Belgische burger, schenden”. 

 

3.6 De Raad stelt vast dat verzoeker het juridische motief van de bestreden beslissing dat hij langer in 

het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 van de wet bepaalde termijn van drie maanden/dan de 

geldigheidsduur van visum en de feitelijke motivering ervan niet betwist. 

 

3.7 Verzoeker betoogt zelf in zijn verzoekschrift (p.2) dat hij en zijn partner “hun wil en bedoeling 

gemanifesteerd hebben om het huwelijksaangifte te doen” en  “nog geen officiële huwelijksaangifte 

gedaan hebben”.  Waar verzoeker in zijn verzoekschrift en ook ter terechtzitting uitgebreid ingaat over 

de oorzaak hiervan, dient de Raad aan de hand van de voorliggende stukken vast te stellen dat er 

ongeacht de achterliggende reden, er te dezen geen sprake is van een akte van huwelijksaangifte in de 
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zin van artikel 64 van het B.W. en dat er enkel sprake is van een huwelijksintentie. Het voornemen om te 

huwen stelt verzoeker echter niet vrij van de verplichting te beschikken over de nodige 

binnenkomstdocumenten, zoals voorzien in artikel 2 van de Vreemdelingenwet of zich in het bezit te 

laten stellen van de noodzakelijke documenten voor een verder regelmatig verblijf op het grondgebied. 

Er kan dan ook gesteld worden dat mocht er in deze al sprake zijn van een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel, quod non, dit voortvloeit uit het nalatig optreden van verzoeker. De tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing houdt verder niet in dat verzoeker definitief gescheiden wordt van zijn Belgische 

vriendin. De bestreden beslissing laat onverlet de mogelijkheid voor verzoeker om terug te keren met 

een visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk wanneer er geen belemmering meer is voor de 

huwelijksvoltrekking (cfr. RvS, nr. 163.592 van 13 oktober 2006). Verzoeker poneert dat hij “het risico 

loopt om geen Belgisch visum in de toekomst te kunnen ontvangen” maar deze algemene en louter 

affirmatieve bewering kan bij gebrek aan enig feitelijk element dat de bewering ondersteunt niet 

weerhouden worden. Daargelaten de vraag of verzoeker op voldoende wijze in concreto en in specie 

zijn gezinsleven met zijn vriendin aantoont, daargelaten de vraag in hoeverre de relatie niet verder zou 

kunnen uitgebouwd worden in verzoekers land van herkomst, verstoort een tijdelijke scheiding van het 

Belgische grondgebied met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, het gezinsleven van verzoeker niet in die mate dat er sprake kan zijn van 

een schending van artikel 8 E.V.R.M. (cfr. EHRM, Gul t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRR 228), 

waaraan verzoeker meent een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te ontlenen. 

 

3.8 Waar verzoeker nog verwijst naar de schending van de rechten van zijn partner, dient de Raad op te 

merken dat het aangevoerde moeilijk te herstellen ernstig nadeel van persoonlijke aard moet zijn en 

verzoeker in deze derhalve niet dienstig kan verwijzen naar een nadeel dat derden van de bestreden 

beslissing zouden kunnen ondervinden.   

 

Er wordt geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangetoond. 

 

3.9 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. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig 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. 


