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nr. 95 419 van 18 januari 2013 

in de zaak RvV 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 18 januari 2013 om 

10 uur 43 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 15 januari 2013 tot weigering tot in 

overwegingname van een asielaanvraag met bevel tot terugdrijving, aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht op 16 januari 2013. 

 

Gezien titel Ibis, 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 18 januari 2013 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 18 januari 2013 

om 15 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MANZANZA, die loco advocaat P. TSHIMPANGILA 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. SEMENIOUK, 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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Verzoekster kwam aan in Zaventem op 1 november 2012 om 09u50, met de vlucht uit Addis Abeba van 

de Etiopian Airlines ET704.  

 

Zij was in het bezit van een nationaal paspoort van Uganda nummer B0722009, en houder van een 

visum nr. 001502326 type C afgegeven door de Noorse autoriteiten te Kampala, geldig van 31 oktober 

2012 tot 22 november 2012.  

 

De grenspolitie kwam tot de vaststelling dat zij niet in het bezit was van de nodige documenten om het 

doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden te staven.  

 

Zij verklaarde op doorreis te zijn naar Uppsala (Zweden) waar een kerkelijke jeugdconferentie zou 

doorgaan en waar het koor waar zij deel van uitmaakt zou optreden.  

 

De grenspolitie constateerde echter dat die conferentie reeds was begonnen op 29 oktober 2012 en 

duurde tot 4 november 2012, terwijl verzoekster slechts een terugkeerticket had voor 8 november 2012.  

 

Daarbij zou de geldige verblijfsduur voor het visum waarvan zij houder was worden overschreden.  

 

Tevens werd gebleken dat de voorgelegde hotelreservaties ondertussen waren geannuleerd.  

 

De grenscontrolepolitie concludeerde dat niet konden worden voorgelegd: bewijs van logement en een 

terugkeerticket binnen de geldigheidsduur van het visum.  

 

Diezelfde dat werd, op grond van artikel 3, 3° 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), een beslissing tot terugdrijving genomen onder de vorm van een bijlage 11.  

 

Tevens werd een beslissing tot vasthouding op een welbepaalde plaats genomen, bij toepassing van 

artikel 74/5, §1, 1° van de wet van 15 december 1980.  

 

Een repatriëring werd gepland op 2 november 2012. Verzoekster weigerde te vertrekken.  

 

Op 6 november 2012 diende ze een eerste asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.  

 

Zij verklaarde lesbisch te zijn en om die reden niet terug te kunnen keren naar haar land.  

 

Zij verklaarde minderjarig te zijn, ze zou geboren zijn op 19 mei 1995. Het authentiek paspoort dat zij 

voorlegt geeft aan dat zij geboren is op 29 mei 1986.  

 

Zij verklaarde dat het paspoort waarmee ze het Rijk is binnengekomen frauduleus was en dat haar zus 

haar heeft geholpen met het verkrijgen ervan.  

 

De Luchtvaartpolitie stelt vast dat, volgens haar verklaringen, haar zus haar aan een frauduleus 

paspoort zou hebben geholpen toen zijn slechts 13 jaar was, gelet op het feit dat het paspoort haar werd 

afgegeven in 2009.  

 

Zij kan niet verklaren waarom zij als 13-jarige een frauduleus paspoort zou hebben nodig gehad.  

 

Een fiche niet-begeleide minderjarigen wordt opgesteld. Zij wordt in het bezit gesteld van een bijlage 25.  

 

Diezelfde dag krijgt zij een beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving – asielzoeker, 

onder de vorm van een bijlage 11ter.  

 

Haar dossier wordt overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen.  

 

Bij beslissing van 30 november 2012 weigerde het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen de vluchtelingenstatus alsook de subsidiaire beschermingsstatus.  
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Daarbij wordt geen geloof gehecht aan haar verklaring dat zij minderjarig zou zijn, noch aan haar 

verklaringen omtrent de beleving van haar lesbische geaardheid, noch aan haar vermeende relatie met 

Nalubega. Zij blijkt eveneens zeer beperkt te zijn geïnteresseerd in de situatie van lesbische vrouwen in 

Oeganda, en heeft beperkte kennis van organisaties die opkomen voor homorechten in Oeganda.  

 

Bij arrest nr. 94 366 van 21 december 2012 bevestigde deze Raad de beslissing van het Commissari-

aat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus. 

 

Op 3 januari 2013 diende verzoekster een tweede asielaanvraag in.  

 

Zij werd in het bezit gesteld van een bijlage 25. Een beslissing tot weigering van binnenkomst werd 

genomen onder de vorm van een bijlage 11ter. Tevens werd een beslissing tot vasthouding in een 

welbepaalde aan de grens gelegen plaats genomen.  

 

Bij beslissing van 15 januari 2013 werd die aanvraag niet in overweging genomen onder de vorm van 

een bijlage 13quater. De beslissing werd ter kennis gebracht op 16 januari 2013.  

 

Dat is de bestreden beslissing.  

 

Op 17 januari 2013 diende verzoekster, vanuit het gesloten centrum te Brugge, een derde asielaan-

vraag in bij toepassing van artikel 50ter van de vreemdelingenwet.  

 

Ze werd in het bezit gesteld van een bijlage 25.  

 

Diezelfde dag werd een beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving – asielzoeker 

genomen, onder de vorm van een bijlage 11ter.  

 

Tevens werd een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats genomen, 

bij toepassing van artikel 74/5, §1, 2° van de vreemdelingenwet.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Ingevolge artikel 71, eerste lid, van de vreemdelingenwet is een beslissing tot vasthouding enkel 

aanvechtbaar bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of de 

plaats waar de vreemdeling werd aangetroffen. In de mate dat de vordering gericht is tegen de 

beslissing tot vasthouding is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onbevoegd. De Raad beperkt 

zijn onderzoek dan ook tot het bevel om het grondgebied te verlaten met inreisverbod.  

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (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 vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 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. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, derde lid 

van de vreemdelingenwet, is er op 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 3.1., 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 vreemdelingen-

wet 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). 

 

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

 

In casu is de verzoekende partij van haar vrijheid beroofd met het oog op haar verwijdering. Ze maakt 

aldus het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. De 

vordering is prima facie tijdig ingesteld. Het beroep is derhalve van rechtswege schorsend. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 17 januari 2013 een nieuwe 

asielaanvraag heeft ingediend die tot op heden nog steeds hangende is. Het bestreden bevel kan, na 

het indienen van de derde asielaanvraag tot op het moment dat hierover is beslist, niet ten uitvoer 

worden gelegd. Onderhavig beroep gericht tegen het bestreden bevel is derhalve voorbarig zodat dient 

besloten te worden tot niet-ontvankelijkheid van de vordering. 

 

4. Kosten  

 

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

over het rolrecht of de vrijstelling van het rolrecht desgevallend worden onderzocht in een later stadium 

van de procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien januari tweeduizend dertien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN,   griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MILOJKOWIC 

 


