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nr. 70 267 van 21 november 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 Jordaanse nationaliteit te zijn, op 20 november 2011 

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 16 november 2011 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13quinquies). 

 

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 20 november 2011 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 21 november 

2011 om 11 uur 00 . 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VANTIEGHEM die 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. Verzoekende partij die volgens haar verklaringen het Rijk binnenkwam op 14 juli 2010, diende op 

15 juli 2010 een asielaanvraag in. 
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1.2. De adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 22 oktober 2010 

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

beschermingsstatus. Verzoekende partij stelde tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

1.3. De Raad weigerde bij arrest van 4 februari 2011 met nummer 55 597 verzoekende partij de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

1.4. Op 15 februari 2011 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid ten 

aanzien van verzoekende partij de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Deze beslissing werd verzoekende partij bij aangetekende zending van 16 februari 2011 ter kennis 

gebracht. 

 

1.5. Verzoekende partij werd op 20 oktober 2011 aangetroffen bij een politiecontrole en de gemachtigde 

van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam dezelfde dag 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. 

 

1.6. Op 10 november 2011 diende verzoekende partij een tweede asielaanvraag in. 

 

1.7. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid nam op 16 november 2011 de 

beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoekende 

partij dezelfde dag ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 74, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vervangen bij het 

koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt aan 

 

de persoon die verklaart te heten [A. H. S.] 

[…] 

 

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1” van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste 

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum. 

 

In uitvoering 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, wordt aan de betrokkene 

bevel gegeven het grondgebied te verlaten.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

2.1. Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien 

de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten 

dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid 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), slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 
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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. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde lid 

van de Vreemdelingenwet, is erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a fortiori, de 

vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

 

Zoals vermeld onder punt 2.1., bepaalt artikel 43, § 1 van het PR RvV dat, indien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die 

deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de 

Vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de 

Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een 

strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 

worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk, en - op het eerste gezicht onbetwistbaar - moet 

zijn. 

 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

 

Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM. Zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

2.2.2. De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 

 

Verzoekende partij voert aan dat zij is opgesloten in een gesloten centrum voor illegalen en dat een 

repatriëring binnen enkele uren kan worden doorgevoerd, zodat zij geen beroep kan doen op de 

gewone schorsingsprocedure. 

 

Verwerende partij betwist dat de vordering uiterst dringend is. Zij benadrukt dat de bestreden beslissing 

niet kan uitgevoerd worden zolang er geen beslissing genomen is omtrent de asielaanvraag die door 

verzoekende partij werd ingediend en er dus niet kan besloten worden dat het thans voorliggende 

beroep hoogdringend is. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing 

van artikel 74, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1981). Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“§ 2.- De vreemdeling die binnen het Rijk een asielaanvraag heeft ingediend bij een van de in artikel 

71/2, § 2, aangewezen overheden, en die overeenkomstig artikel 74/6, § 1bis, van de wet, in een 

bepaalde plaats wordt vastgehouden, ontvangt kennisgeving van deze beslissing door middel van een 

document overeenkomstig het model van bijlage 39bis. In dit geval ontvangt de betrokkene, 
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overeenkomstig artikel 52/3, § 2, van de wet, eveneens een bevel om het grondgebied te verlaten door 

middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 13quinquies.”  

 

Artikel 74/6, §  1bis, 9° van de Vreemdelingenwet laat verwerende partij toe om een vreemdeling die het 

Rijk binnengekomen is zonder te voldoen aan de in artikel 2 van de Vreemdelingenwet gestelde 

voorwaarden of wiens verblijf opgehouden heeft regelmatig te zijn en die een meervoudige 

asielaanvraag indient, in een welbepaalde plaats vast te houden teneinde de effectieve verwijdering van 

het grondgebied van de vreemdeling te waarborgen indien deze herhaalde asielaanvraag wordt 

afgewezen.  

 

Artikel 52/3, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 2. In de in artikel 74/6, § 1bis, bedoelde gevallen beslist de minister of zijn gemachtigde onmiddellijk 

bij het indienen van de asielaanvraag dat de vreemdeling valt onder de in artikel 7, eerste lid, 1° tot 11°, 

of de in artikel 27, § 1, eerste lid, en § 3, bedoelde gevallen. In het in artikel 50ter bedoelde geval beslist 

de minister of zijn gemachtigde eveneens onmiddellijk bij het indienen van de asielaanvraag dat de 

vreemdeling niet toegelaten wordt tot het grondgebied en dat hij wordt teruggedreven. 

 

Deze beslissingen worden betekend op de plaats waar de vreemdeling wordt vastgehouden.” 

 

Uit de gezamenlijke lezing van voormelde bepalingen blijkt dat het thans bestreden bevel niet 

uitvoerbaar is zolang de tweede asielaanvraag van verzoekende partij niet werd behandeld (zie ook: 

wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer, 2005-06, 

nr. 2478/001, 103). 

 

Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat de tenuitvoerlegging van het thans bestreden bevel heden 

reeds geschorst is en het derhalve actueel niet kan uitgevoerd worden. 

 

Daargelaten de vraag of zelfs indien verwerende partij een standpunt inneemt omtrent de tweede 

asielaanvraag van verzoekende partij, de thans bestreden beslissing kan uitgevoerd worden – in het 

geval dat verwerende partij besluit dat een ten gronde onderzoek van de tweede asielaanvraag zich 

opdringt zal verzoekende partij immers in het bezit gesteld worden van een tijdelijke verblijfstitel (cf. de 

artikelen 74, § 3 en 75, § 1 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981) en wordt de thans bestreden 

beslissing impliciet opgeheven en indien verwerende partij besluit tot de niet inoverwegingname van de 

tweede asielaanvraag zal een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten dienen genomen te worden 

(cf. artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981) dat het thans bestreden bevel vervangt – 

moet worden gesteld dat in de huidige stand van het geding niet blijkt dat de schorsing van de 

tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure te laat zal komen en derhalve niet effectief 

zal zijn.  

 

Het uiterst dringend karakter van de vordering wordt niet aangetoond. 

 

Dienvolgens is niet voldaan aan een 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 

Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

3. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 
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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 eenentwintig november tweeduizend en elf 

door: 

 

Dhr. G. DE BOECK,    wnd. voorzitter,  

rechter in vreemdelingenzaken, 

 

Mevr. N. VERMANDER,   toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

N. VERMANDER G. DE BOECK 

 


