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nr. 72 670 van 27 december 2011 

in de zaak RvV X / IV 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie 

en Maatschappelijke Integratie  

 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X alias X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 25 december 

2011 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, 

Immigratie en Maatschappelijke Integratie van 8 december 2011 houdende het bevel om het 

grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving 

te dien einde, aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 8 december 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 25 december 2011 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 27 december 

2011 om 12 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. CAMERLYNCK, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoeker verklaart van Russische nationaliteit te zijn. Hij is op 8 maart 2011 illegaal in België 

aangekomen via Polen waar op 5 maart 2011 zijn vingerafdrukken werden genomen. Hij vormt 

sindsdien een feitelijk gezin met M. Z, van Russische nationaliteit en van Tsjetsjeense afkomst, die in 

2010 geregulariseerd werd en in het vreemdelingenregister is ingeschreven. 

 

Op 8 december 2011 werd door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en 

Maatschappelijke Integratie aan verzoeker een bevel betekend om het grondgebied te verlaten met 

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

 

Tegen de beslissing diende verzoeker op 13 december 2011 een vordering tot schorsing en een beroep 

tot nietigverklaring in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Op 25 december 2011 diende 

verzoeker tegen dezelfde beslissing van 8 december 2011 een “vordering tot schorsing in uiterst 

dringende noodzakelijkheid” in. 

   

Dit is de bestreden beslissing:  

   

“Met toepassing 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, gewijzigd door de wet 

van 15 juli 1996, moet 

de persoon die verklaart zich B, V. te noemen, geboren te ? op 18.03.1991, en welke verklaart van 

Russische nationaliteit te zijn, 

het grondgebied van België verlaten, evenals het grondgebied van de volgende Staten: Duitsland, 

Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Noorwegen, Zweden, 

lJsland, Finland en Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije, 

ltalië, Tsjechië, Malta en Zwitserland tenzij hij(zij) beschikt over de documenten die vereist zijn om er 

zich naar toe te begeven. 

REDEN(EN) VAN DE BESLISSING (2) 

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 een geldig visum 

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

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

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

lJsland, 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 

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. 

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

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

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

hem/haar aan boord te laten gaan van de eerst volgende vlucht met bestemming Moskou.” 

 

2. Betreffende de rechtspleging 

  

2.1. Gelet op artikel 39/82, § 3, 1
ste 

lid van de vreemdelingenwet moeten behoudens in het geval van 

uiterst dringende noodzakelijkheid in één en dezelfde akte zowel de vordering tot schorsing als het 

beroep tot nietigverklaring worden ingesteld. Artikel 39/82, § 3, 3
de

 lid stelt: “Eenmaal een beroep tot 

nietigverklaring is ingediend, is een navolgende vordering tot schorsing niet ontvankelijk, onverminderd 

de mogelijkheid in hoofde van de verzoeker om, indien de beroepstermijn nog niet is verstreken, een 

nieuw beroep tot nietigverklaring in te stellen waar een vordering tot schorsing is bijgevoegd op de wijze 

bepaald als hiervoor. De vordering bevat een uiteenzetting van de middelen en de feiten die volgens de 

indiener ervan het bevelen van de schorsing of, in voorkomend geval, van voorlopige maatregelen 

rechtvaardigen”. 
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2.2. Verzoeker diende op 13 december 2011 een vordering tot nietigverklaring in van de beslissing van 

8 december 2011 houdende het bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding 

naar de grens en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde. De Raad stelt vast dat het verzoek tot 

schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend wordt na het verzoekschrift waarin wordt 

gevraagd de beslissing te vernietigen terwijl op basis van artikel 39/82, § 3, 3
de

 lid een schorsing niet 

ontvankelijk kan worden ingediend na de vordering tot vernietiging. 

 

2.3. Het beroep is dan ook onontvankelijk. 

 

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. 

 

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 zevenentwintig december tweeduizend en 

elf door: 

 

mevr. K. DECLERCK,   wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS,   griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS K. DECLERCK 

 


