
  

 

 

X - Pagina 1 

 
 

 nr. 205 868 van 25 juni 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat C. KAYEMBE-MBAYI 

Rue Quevry 63 

6238 LUTTRE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 22 juni 2018 heeft 

ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering van 17 juni 2018 (bijlage 13septies), tevens bevattend een vordering tot het 

horen bevelen van voorlopige maatregelen. 

 

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 22 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juni 2018 om  

14 uur. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat C. KAYEMBE-MBAYI 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. COENE, 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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Op 16 december 2011 dient verzoekster een asielaanvraag in. Op 30 september 2014 weigerde de 

Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen verzoekster de vluchtelingenstatus en 

de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. 

Op 13 oktober 2014 werd ten aanzien van verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten – 

asielzoeker (bijlage 13quinquies) genomen.  

Bij arrestnr. nr. 138.644 van 16 februari 2015 weigert de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus toe te kennen aan verzoekster. 

Op 10 november 2015 dient verzoekster een aanvraag om verblijfsmachtiging in. Op 6 december 2016 

neemt het betrokken gemeentebestuur van Florennes de beslissing om de betrokken aanvraag niet in 

overweging te nemen omdat verzoekster niet blijkt te wonen op het opgegeven adres in de gemeente.  

Op 16 juni 2018 wordt verzoekster door de federale politie betrapt op zwartwerk.  

Op 17 juni 2018 wordt de verzoekende partij een beslissing tot het bevel om het grondgebied te verlaten 

met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) betekend, die dezelfde dag getroffen 

werd. Dit is de bestreden beslissing.  

Op 17 juni 2018 wordt de verzoekende partij tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) betekend, die 

dezelfde dag getroffen werd. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In fine van het verzoekschrift kan worden gelezen, onder het kopje, “demande de mesures 

provisoires” :  

« Attendu qu’en l’espèce, la requérante affirme avoir introduit en 2015 une demande de régularisation, 

qui demeure, à ce jour, pendante auprès des autorités belges. 

 

Après vérification, s’il s’avère que le CCE atteste qu’il y a effectivement une demande de régularisation 

introduite au nom de la requérante ; elle demande des mesures provisoires afin que la présente 

décision soit suspendue en attendant l’issue de sa précédente demande de régularisation » 

 

2.2. Conform artikel 44 van Pr Rvv dient een vordering tot het horen bevelen van voorlopige 

maatregelen bij een afzonderlijk verzoekschrift te worden ingediend. Dit is in casu niet het geval. 

 

De vordering tot het horen bevelen van voorlopige maatregelen is dan ook onontvankelijk.  

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend tegen de 

bijlage 13septies 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden  

 

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 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 wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-
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maatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een situatie waarbij zij is vastgehouden in een welbepaalde 

plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet of ter beschikking is gesteld 

van de regering. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed.  

 

Er zijn geen elementen die dit wettelijk vermoeden onderuit halen. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering wordt ook niet betwist door de verwerende partij. Het staat dan ook vast. Aan de eerste 

cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing en a fortiori de schorsing ervan. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In wat als een enig middel kan beschouwd worden, werpt verzoekster de schending op van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen, van artikel 62 de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), van 

de zorgvuldigheidsplicht, van het proportionaliteitsbeginsel en van artikel 8 EVRM. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

  

 « 1.Violation du principe du principe général de soin et de minutie  

Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que la requérante se trouve en pleine procédure de 

mariage d’avec monsieur Simao ; avec qui, ils mènent une vie privée et familiale au sens de l’article 8 

CEDH ; 

En outre, elle aurait introduit une demande de régularisation en 2015, demande qui à ce jour demeure 

pendant auprès des autorités compétentes belges. 

Qu’en l’espèce, il appert que la partie adverse a pris la décision attaquée, sans nullement prendre en 

compte tous les éléments pertinents concernant la requérante et à même de conduire à une décision 

différente de celle attaquée, tel que le veut l’esprit de l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980  

Qu’à titre de rappel, « A cet égard, le Conseil observe qu'il découle du principe général de soin et de 

minutie qu'« Aucune décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur ait, au 

préalable, procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire sur laquelle il entend 

se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors 

l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires 

à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir 

prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les 

éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (arrêt CE n° 221.713 du 12 décembre 2012),  

Cette exigence découle également de la loi elle-même. L'article 42quater précise en effet en son 

délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de 

santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de 

ses liens avec son pays d'origine [. . .]».  

En procédant de la sorte, la partie défenderesse ne permet pas au Conseil de vérifier que la première 

décision attaquée a été précédée d'un examen des circonstances de la cause, ainsi que l'impose tant le 

devoir de minutie que l'article 42quater de la loi du 15 décembre 1980. Il s'ensuit qu'en n'investiguant 

pas sur ces éléments, … la partie défenderesse a méconnu … le devoir de minutie, … mais également 

l'article 42quater de la loi précitée, dont la violation est également invoquée en termes de requête. (Arrêt 

C.E. n°230.257 du 19 février 2015). 

Que cette attitude dans le chef de la partie adverse est constitutive de violation du principe de soin et de 

minutie. 
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2.Violation du principe de la proportionnalité et l’absence de dangerosité actuelle, réelle et suffisante 

dans le comportement du requérant  

 

Rappelons qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d'Etat qu’« Une règle d'administration 

prudente exige que les autorités apprécient la proportionnalité entre, d'une part, le but et les effets 

de la démarche administrative prescrite par l'alinéa 2 de la disposition et, d'autre part, sa praticabilité 

plus ou moins aisée dans le cas d'espèce et les inconvénients inhérents à son accomplissement » (cf. 

C.E., 1er avril 1996, n058.969, inédit). 

 

Qu’il y avait donc lieu de tenir compte du principe de proportionnalité qui est pour sa part une application 

du principe du raisonnable, et qui requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre 

les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Que ce principe du raisonnable interdit donc 

à l’autorité d’agir contrairement à toute raison. (CE, 27 septembre 1988, n°30.876) 

 

Que « …le contrôle de proportionnalité d’une décision administrative est une question d’espèce. La 

proportionnalité s’apprécie selon les circonstances qui ont présidé à l’adoption de l’acte. Entrent donc en 

considération dans ce type de contrôle le contexte décisionnel, le type d’acte administratif, le 

comportement du requérant et celui de l’autorité administrative. 

 

5. Le principe de proportionnalité, comme c’est d’ailleurs le cas de la notion d’erreur manifeste 

d’appréciation dont il est une variante, permet notamment au juge administratif de sanctionner 

l’administration qui utilise son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire… ». http://www.justice-en-

ligne.be/article699.html 

 

En effet, le principe de proportionnalité requiert qu’une relation d’adéquation, c'est-à-dire une relation 

raisonnable existe entre la décision et les faits qui la justifient, compte tenu de l’objectif d’intérêt général 

que l’autorité administrative doit servir ; 

Qu’en l’espèce, la requérante Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que la requérante se trouve 

en pleine procédure de mariage d’avec monsieur …………………………………….. ; avec qui, ils mènent 

une vie privée et familiale au sens de l’article 8 CEDH ; 

En outre, elle aurait introduit une demande de régularisation en 2015, demande qui à ce jour demeure 

pendant auprès des autorités compétentes belges. 

Par ailleurs, la règle de proportionnalité suppose que, « … parmi plusieurs mesures qui peuvent s’offrir 

à elle, l’autorité doit opter pour la mesure la moins restrictive… » (VELU J. et ERGEC R., la Convention 

européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, n° 194; M.-A. SWARTENBROECKS, ‘Les 

arrêtés royaux interdisant à des étrangers non C.E.E., de résider dans certaines communes sont-ils 

compatibles avec les engagements non internationaux de la Belgique?», R.D.E., 1994, n° 78, p. 301) ; 

 

Qu’en l’espèce, la mesure la moins restrictive, n’est nullement la décision lui notifiée. 

 

Qu’il résulte de ce qui précède une violation du principe de proportionnalité.  

 

 3.Violation de l’article 8 CEDH. 

 

Attendu qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pris en compte ni la durée du séjour de l'intéressée dans le 

Royaume, ni son âge, ni son état de santé, ni sa situation familiale et économique, ni son intégration 

sociale et culturelle et encore moins l'intensité de ses liens avec son pays d'origine, afin d’envisager 

quelle serait la décision adéquate à prendre. 

 

En effet, la requérante fait valoir sa relation privée et familiale avec son compagnon, ainsi que le fait 

qu’ils prépare leur mariage.  

 

La vie privée et familiale qu’elle invoque est garantie par l’article 8 de la CEDH. 

 

Cet article stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile 

et de sa correspondance. 

 

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense 
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de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d'autrui » 

 

Certes, l’article 8 CEDH, dans son second paragraphe permet de justifier une ingérence de l’autorité 

dans la vie privée des citoyens, pour autant que celle-ci soit justifiée par la loi et soit nécessaire dans 

une société démocratique. 

 

Dans le même ordre d’idée, un arrêt n°110 977 du 30 septembre 2013, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers s’est prononcé sur la question en ces termes : « Attendu que dans le titre liminaire, la CJUE 

rappelle l’article 43 de la Loi et les arrêts Bouchereau du 31 janvier 2006 (C-503/03) et Calfa du 19 

janvier 2009 (C-348/96) de la Cour de justice de l’Union européenne ()souligne que « le refus de séjour 

motivé par des raisons d’ordre public doit également respecter le prescrit de l’article 8 de la CEDH » et 

se réfère aux travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007 ayant modifié l’article 43 de la Loi. Elle 

expose donc qu’« Aux termes de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980, il revient donc à la partie 

adverse d’une part de démontrer le caractère réel, actuel et suffisamment grave de la menace 

constituée par le comportement de l’étranger concerné ;et, d’autre part, de s’assurer que la mesure de 

refus de séjour ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect à la vie privée 

et familiale de l’intéressé, droit consacré à l’article 8 de la CEDH ». 

 

En définitive, l’illégalité de l’acte attaqué ne fait aucun doute. » 

 

3.3.2.2. Alvorens zich te beroepen op een schending van artikel 8 EVRM komt het een verzoekende 

partij toe aan te tonen dat er sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 

EVRM. Dit blijkt niet. Verzoekster beweert wel, maar toont op geen enkele wijze aan dat ze een relatie 

heeft met “monsieur Simao” en dat ze op het punt staat te trouwen met hem. Ook uit het administratief 

dossier blijkt dit niet. Integendeel, bij haar horen op een niet bepaalde datum heeft ze op de vraag 

“Avez-vous un(e) partenaire avec qui vous avez une relation durable ou des enfants en Belgique ? Si 

oui, qui ?” de ene keer geantwoord: “Non, je n’ai pas de partenaire en Belgique ni d’enfant” en de 

andere keer, “Non”. Ook in haar aanvraag om verblijfsmachtiging van 10 november 2015 maakte 

verzoekster geen enkele melding van een relatie die ze in België zou hebben. Verzoekster kan dan ook 

bezwaarlijk de verwerende partij verwijten van niet gemotiveerd te hebben aangaande of geen rekening 

gehouden te hebben met een gezinsleven met de heer Simao. Evenmin kan de verwerende partij in dit 

verband verweten worden het proportionaliteitsbeginsel of artikel 8 EVRM geschonden te hebben, waar 

het de overheid verplicht een beschermenswaardig gezinsleven te respecteren. Voorts beweert 

verzoekster wel dat ze hier een privéleven leidt, maar ze zet niet concreet de aard en de omvang 

hiervan uiteen. Verzoekster kan dan ook bezwaarlijk de verwerende partij verwijten van niet 

gemotiveerd te hebben aangaande of geen rekening gehouden te hebben met een privéleven dat zij zelf 

niet nader duidt, laat staan aantoont. Uit haar aanvraag om verblijfsmachtiging die zich bevindt in het 

administratief dossier blijkt dat verzoekster verwees naar de vele kennissen die ze heeft in de socio-

culturele wereld en naar vormingen die ze gevolgd had. Dergelijke sociale bindingen met België die 

verzoekster ontwikkeld heeft tijdens haar verblijf in België, dat zich grotendeels in illegaal verblijf heeft 

afgespeeld, zijn niet zodanige bijzondere feiten of omstandigheden dat – gelet ook op onder meer het 

arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 8 april 2008, nr. 21878/06, Nnyanzi 

tegen het Verenigd Koninkrijk, JV 2008/191 – op grond daarvan uit het recht op respect voor 

verzoeksters privéleven de negatieve verplichting voortvloeit voor de verwerende partij om zich te 

onthouden van een bevel om het grondgebied te verlaten. Een schending van artikel 8 EVRM waar het 

de overheid verplicht een beschermenswaardig privéleven te respecteren of een schending van het 

proportionaliteitsbeginsel in dit verband blijkt dan ook niet. 

 

3.3.2.3. Verder blijkt uit het administratief dossier dat verzoekster op 10 november 2015 een aanvraag 

om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft ingediend, die op 6 

december 2016 niet in overweging werd genomen door het gemeentebestuur van Florennes. Immers 

bleek uit een woonstonderzoek dat uitgevoerd werd door de lokale politie dat verzoekster zich niet 

bevond op het aangegeven adres in de gemeente. Deze beslissing kon niet betekend worden vermits 

verzoeksters verblijfsadres onbekend was. Gelet op het voormelde kan verzoekster niet dienstig 

opwerpen dat de verwerende partij geen rekening gehouden heeft met of niet gemotiveerd heeft 

aangaande een nog openstaande aanvraag om verblijfsmachtiging. Alleszins, zelfs indien de aanvraag 

om verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet nog zou openstaan of zelfs 

indien de beslissing die hierover getroffen werd, vernietigd wordt, verhindert dit niet dat een bevel om 

het grondgebied te verlaten getroffen en uitgevoerd wordt, aangezien een openstaande aanvraag om 

verblijfsmachtiging geen wijziging inhoudt van een illegale verblijfssituatie.  
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3.3.2.4. Verzoekster kan in haar uiteenzetting evenmin dienstig gewag maken van artikel 42quater van 

de Vreemdelingenwet. Deze bepaling handelt immers over het beëindigen van een verblijfsrecht dat 

erkend werd aan een familielid van een E.U.-onderdaan of van een Belg. Verzoekster beschikt niet over 

een dergelijk verblijfsrecht. Verzoekster kan dan ook bezwaarlijk de verwerende partij verwijten van niet 

gemotiveerd te hebben aangaande of geen rekening gehouden te hebben met het bepaalde in artikel 

42quater van de Vreemdelingenwet. 

 

3.3.2.5. Ten slotte stelt de Raad nog vast dat verzoekster helemaal niets inbrengt tegen de 

vaststellingen die kunnen gelezen worden in de bestreden bijlage 13septies die vanzelfsprekend dan 

ook overeind blijven.  

 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

3.4. Er werd niet voldaan aan de cumulatieve voorwaarde inzake het ernstig middel. Deze vaststelling 

volstaat om de vordering te verwerpen. 

  

4. 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 

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, tevens houdende een vordering tot het 

horen bevelen van voorlopige maatregelen wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig juni tweeduizend achttien door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME M. EKKA 

 


