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nr. 74 189 van 27 januari 2012 

in de zaken RvV X en X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien de verzoekschriften die X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 26 januari 2012 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 23 januari 2012 tot 

nietigverklaring van een visum en tot terugdrijving, beide aan de verzoekende partij betekend op 23 

januari 2012. 

 

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 26 januari 2012, waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 27 januari 2012 

om 12 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. REYNAERT, die loco advocaten I. en M. SNICK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Verzoeker, van Armeense nationaliteit, kwam op 23 januari 2012 aan op de luchthaven te Zaventem, in 

bezit van een Armeens nationaal paspoort, voorzien van een visum “type C”, afgegeven door de Duitse 

ambassade. Hij werd bij aankomst op de luchthaven gecontroleerd door de grensinspectie. 

 

Op 23 januari 2012 werd door een ambtenaar van de grensinspectie lastens verzoeker een beslissing 

tot nietigverklaring van een visum genomen die hem op 23 januari 2012 werd betekend. 

 

Deze beslissing is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) het visum is nietig verklaard (…) 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

 

u heeft niet aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van 

het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis 

naar een derde land waar u met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren 

deze middelen legaal te verkrijgen artikel 34, 1 van de verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode) 

Betrokkene is in het bezit van 280 euro voor een voorgenomen verblijf van bijna 2 maanden 

(terugkeerticket dd. 18.03.2012) in België. Volgens de geldende richtbedragen in België (38 

euro/dag/verblijf bij particulier of 50 euro/dag/verblijf op hotel) is dit ruimschoots onvoldoende. (…)” 

 

Op 23 januari 2012 werd tevens een beslissing tot terugdrijving genomen die op dezelfde dag werd 

betekend. 

 

Deze beslissing is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) Niet in het bezit van toereikende bestaansmiddelen voor de duur en de vorm van het verblijf, of 

voor de terugkeer naar het land van herkomst of doorreis (art. 3, eerste lid, 4°) Betrokkene is in het bezit 

van 280 euro voor een voorgenomen verblijf van bijna 2 maanden (terugkeerticket dd. 18.03.2012) in 

België. Volgens de geldende richtbedragen in België (38 euro/dag/verblijf bij een particulier of 50 

euro/dag/verblijf op hotel) is dit ruimschoots onvoldoende. (…)” 

 

Lastens hem werd op 23 januari 2012 ook een beslissing genomen tot vasthouding in een welbepaalde 

aan de grens gelegen plaats, in casu het INAD-centrum, gelegen in de internationale zone van de 

luchthaven.  

 

Dit zijn de bestreden beslissingen 

 

2. Wat betreft de maatregel van vrijheidsberoving. 

 

De Raad heeft geen rechtsmacht om kennis te nemen van de vordering  zover deze gericht is tegen de 

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

terugdrijving.  

In gevolge artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet is een maatregel van vrijheidsberoving immers 

enkel vatbaar voor een beroep bij de Raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijfplaats 

van de vreemdeling in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen.  

De vordering is derhalve onontvankelijk voor zover ze gericht is tegen de maatregel van 

vrijheidsberoving.  

 

3. Samenvoeging. 

 

Bij beide verzoekschriften worden telkens de beslissing tot nietigverklaring van een visum en de 

beslissing tot terugdrijving gevoegd. Het kan niet betwist worden dat de eerste bestreden beslissing 

samenhangt met de tweede. Deze beslissingen werden getroffen op grond van de vreemdelingenwet en 

de tweede bestreden beslissing vloeit voort uit de eerste bestreden beslissing. Inderdaad is de 

terugdrijving – de tweede bestreden beslissing – slechts mogelijk door de eerste beslissing tot nietig-

verklaring van het visum. 
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De Raad beslist de eerste en tweede bestreden beslissingen te voegen vanuit het oogpunt van de 

goede rechtsbedeling. Ter terechtzitting hierop gewezen uiten partijen geen bezwaren. 

 

4. Onderzoek van het beroep. 

 

4.1. 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 vreemdelingen-

wet) 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. 

 

4.2. De schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft een uitzonderlijk en ongewoon 

karakter. De toepassing van de procedure verstoort immers het normale verloop van de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en herleidt de rechten van de verdediging tot een strikt 

minimum. Om deze redenen moet de verantwoording door de verzoekende partij van de uiterst 

dringende noodzakelijkheid evident en dus op het eerste zicht onbetwistbaar zijn.  

De procedure kan daarom slechts worden aangewend in de enkele gevallen dat het spoedeisend 

karakter van de zaak, ofwel voor iedereen duidelijk is, ofwel door de verzoekende partij duidelijk wordt 

aangetoond aan de hand van precieze en concrete gegevens.  

De bewijslast is tweeledig: de verzoeker moet aantonen dat de schorsing van de tenuitvoerlegging 

volgens de gewone procedure te laat zal komen en dat hij bij het instellen van de vordering met de 

vereiste spoed, diligentie en alertheid is opgetreden. 

 

4.3. Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is een afzonderlijke voorwaarde, die ook 

afzonderlijk dient te worden beoordeeld (RvS 12 juni 2002, nr. 107.797).  

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

het feit dat de gevraagde schorsing een nuttig effect moet kunnen sorteren en met het gegeven dat het 

moeilijk te herstellen ernstig 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 ingeroepen nadeel mag niet 

het gevolg mag van de eigen keuzes, daden of gedragingen van verzoeker (RvS 8 januari 2003, nr. 

114.306; RvS 5 september 2006, nr. 162.311).  

 

4.4. Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift (zie p. 1) eerst een korte historiek van zijn handelingen om 

naar België te komen. 

 

Hij stelt vervolgens dat hij “zich met deze beslissing helemaal niet akkoord kan verklaren” (zie p. 2) en 

laat gelden dat hij de verbintenis tot tenlasteneming die hij bij de visumaanvraag had gevoegd,  op 25 

januari 2012 per fax aan de “bevoegde diensten” heeft toegezonden met vraag om hem in vrijheid te 

stellen. 

 

Hij stelt dat hij gezien deze tenlasteneming, voldeed aan alle voorwaarden om naar België te komen en 

dat de beslissing om zijn visum nietig te verklaren, volledig ten onrechte is gebeurd en de beslissing tot 

vasthouding onrechtmatig is. 

 

Hij vraagt de “uitvoering van de beslissing te schorsen” (zie p. 2). 

 

4.5. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift geen gewag maakt van een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel. 

 

4.6. Aldus wordt vastgesteld dat niet is voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald 

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 
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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 af te 

wijzen. 

 

5. 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: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De zaken  X en  X worden gevoegd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig januari tweeduizend en 

twaalf door: 

 

dhr. M. BONTE,    wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN,   griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. BONTE 

 


