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 nr. 227 550 van 16 oktober 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. STEVENS 

Schutterstraat 15-17 

B – 2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Senegalese nationaliteit te zijn, op 10 oktober 2019 per 

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

en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 7 oktober 2019 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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 11 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 oktober 2019 

om 11.00 u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. STEVENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker kwam in de zomer van 2018 toe op het grondgebied op basis van een Schengenvisum. 

 

1.2. Verzoeker begon een relatie met een Belgische partner en sloot op 9 oktober 2018 een notariële 

samenlevingsovereenkomst af.  
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1.3. Op 3 april 2019 boden verzoeker en zijn partner zich aan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand 

te Mechelen met het oog op de registratie van een verklaring van wettelijke samenwoning die na negatief 

advies van het Parket van 16 augustus 2019 werd geweigerd. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

nam op 27 november 2018 een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

13). Het beroep tot nietigverklaring tegen deze beslissing werd door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) verworpen in zijn arrest van 25 maart 2019 (RvV 218 722) 

 

1.5. De gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

(hierna: de minister) trof op 20 mei 2019 wederom een beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.6. Ter gelegenheid van een zogeheten Sefor-actie werd verzoeker op 7 oktober 2019 geïnterpelleerd 

door de politie wegens illegaal verblijf. 

 

1.7. De gemachtigde van de minister trof op 7 oktober 2019 een beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering. Verzoeker werd hiervan 

diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer: 

naam: C.(…) 

voornaam: S.(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Senegal 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebeid zonder een geldig visum. 

Op 4.08.2018 reisde betrokkene de Schengenzone binnen via Frankrijk met een Frans visum, afgeleverd 

door de Franse diplomatieke autoriteiten. Op 3.04.2019 deed betrokkene te Mechelen een verklaring van 

wettelijke samenwoonst met een Belgische onderdane, C.(…) A.(…) °(…). Op 22.08.2019 weigerde de 

stad Mechelen deze wettelijke samenwoonst te registreren na negatief advies van het Parket van 

Antwerpen afdeling Mechelen, nadat was vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst wenste 

te registreren die niet gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het 

verwerven van een verblijfsrecht. De weigering van registratie van wettelijke samenwoonst vormt een 

contra-indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat 

een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. 

Betrokkene heeft een beroep ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Dat beroep heeft geen 

schorsende werking. De omstandigheid dat de terugleiding naar Senegal wordt uitgevoerd, belet 

betrokkene niet zijn verdediging in hangende procedures te laten waarnemen door een advocaat van zijn 

keuze, vermits op hem niet de verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het 

mogelijke doen om de belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende procedures 

te benaarstigen. 

Hoedanook toont betrokkene niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet 

mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Zowel betrokkene als 

C.(…) A.(…) wisten dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale 

verblijfssituatie van betrokkene in België. Bovendien geeft betrokkene aan dat zijn moeder en drie 

kinderen in Senegal wonen. Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Verder haalt betrokkene aan dat hij muziekles geeft en dat hij samenwerkt met een muziekgroep. Ook dit 

gegeven opent het recht op verblijf voor de betrokkene niet. Een schending van artikel 8 EVRM is niet 

aan de orde. 

Betrokkene haalt geen medische problemen aan. Een schending van artikel 3 EVRM wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

Bijgevolg heeft de gemachtigde van de Minister in zijn verwijderingsbeslissing rekening gehouden met de 

bepalingen van artikel 74/13. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 

27.11.2018 en 20.05.2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet uitgevoerd. Het is weinig 

waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen om de volgende redenen: 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 27.11.2018 en 20.05.2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Op 27.11.2018 en op 20.05.2019 werd door de politie van Mechelen aan betrokkene een bevel betekend 

om het grondgebied te verlaten. Betrokkene werd daarbij door de politie van Mechelen aan de hand van 

een Sefor brochure geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het grondgebied te verlaten en 

over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek. 

Betrokkene verklaart dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst omdat hij zijn vrouw hier 

ontmoet heeft. Hij is naar België gekomen om muziekles te geven. Hij werkt samen met een muziekgroep. 

We stellen dus vast dat betrokkene met zijn uiteenzetting geen schending van artikel 3 EVRM aantoont. 

Om tot een schending van artikel 3 EVRM te kunnen 

besluiten, dient hij aan te tonen dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen 

dat hij in Senegal een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke 

of vernederende behandelingen of bestraffingen. Het louter ongestaafd aanvoeren van een vermeende 

schending artikel 3 EVRM kan niet volstaan. 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Er bestaat een risico op onderduiken: 

4° Betrokkene heeft duidelijk gemaakt dat hij zich niet aan de verwijderingsmaatregel wil houden. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied te verlaten die hem 

betekend werden op 27.11.2018 en 20.05.2019. Deze vorige beslissingen tot verwijdering werden niet 

uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat hij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te zijnen laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat hij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

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

hem/haar aan boord te laten gaan van de eerstvolgende vlucht met bestemming Senegal. 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, L.D.(…), attaché, gemachtigde Voor de Minister van 

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, 

de Politiecommissaris van/de Korpschef van de politiezone MEWI, en de verantwoordelijke van het 

gesloten centrum te Vottem, de betrokkene, C.(…) S.(…), op te sluiten in de lokalen van het centrum te 

Vottem. 

Naam en hoedanigheid, datum, handtekening en stempel van de overheid L.D.(…), attaché, gemachtigde 

Voor de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie” 
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2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De eerste bestreden beslissing houdt een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 

71, 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). Voormeld wetsartikel 

luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te 

leggen bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats 

waar hij werd aangetroffen.” 

 

2.2. Voor zover de verzoekende partij zich met haar vordering richt tegen de beslissing tot vasthouding, 

dient te worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid van de vreemdelingenwet 

enkel een beroep bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van haar verblijfplaats openstaat.  

 

De Raad is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht.  

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

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 het volgende: 

 

“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 terugdrijvingsmaatregel, 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 

 

3.2.2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid het 

volgende aan: 

 

“(…) 

Dat de terugdrijving van vertoger naar Senegal wordt voorzien binnen enkele dagen zodat slechts een 

procedure strekkende tot annulatie voorafgegaan door een procedure strekkende te schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid enige mogelijkheid biedt;” 

 

3.2.2.2. De verwerende partij betwist in haar nota met opmerkingen de uiterst dringende noodzakelijkheid 

niet. 

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is voldaan, 
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3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het hierboven reeds vermelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts 

tot de schorsing van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd 

die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

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. 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door 

haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan tot een 

beoordeling van de verdedigbare grief. 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: 

het EVRM), is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid gehouden tot 

een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op grond waarvan 

redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van de rechten 

gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. De draagwijdte 

van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert volgens de aard van de 

grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 289 en 293; 

EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in een van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het prima 

facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals gesteld, 

verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van het EVRM 

en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt dat er 

redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn over 

het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig beschouwt. 

Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel niet ernstig te 

bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is groter dan de 

schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor een beperkte periode de 

bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, §4, vierde lid, van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke van 

dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid, van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van “de Wet van 15 december 1980 en 

het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981”. Verzoeker stelt het volgende in zijn eerste middel: 

 

“Overwegende dat de verantwoordelijken van de Dienst Vreemdelingenzaken hadden moeten rekening 

houden met het feit dat het samenlevingscontract hetwelk opgemaakt werd bij notaris H.(…) gebeurde op 

een ogenblik dat vertoger nog gerechtigd was om in de Shengenlanden te verblijven en hij op dat ogenblik 
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zeker niet als een illegaal kon aanzien worden en waarvan mocht verwacht worden dat men hiermee 

rekening zou houden wat echter niet gebeurde; 

Dat de bestreden beslissing dan ook minstens op deze grond moet worden vernietigd. 

Dat er evenmin enige reden voorhanden is om vertoger een inreisverbod op te leggen voor een periode 

van 3 jaar.” 

 

3.3.2.2. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Verzoeker formuleert 

zijn grief als volgt. 

 

“1. Eerste onderdeel: Schending van de draagkrachtige motivering 

Overwegende dat de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid zijn beslissingen met redenen moet 

omkleden; 

Dat deze verplichting onderworpen is aan niet alleen de Wet van 15 december 1980 maar ook aan de 

strenge motiveringsplicht die werd ingesteld door de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen de dato 29 juli 1991; 

Dat de motivering zowel in Feite als in Rechte draagkrachtig moet zijn op straffe van onwettigheid van de 

beslissing; 

Dat de motivering moet bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de grondslag van de 

beslissing liggen; 

Dat in ieder geval onduidelijk, onnauwkeurige stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen 

niet afdoende zijn; 

Overwegende dat de motivering in de bestreden beslissing zich beperkt tot het stellen dat vertoger niet in 

het bezit is van een geldig visum doch dat men met geen woord spreekt over het feit dat dit 

samenlevingscontract opgemaakt werd op een ogenblik dat hij legaal in de Shengenlanden verbleef; 

Dat deze motivering noch als draagkrachtig en deugdelijk in feite, noch in rechte kan worden aanzien, 

bovendien stereotiep en inhoudelijk niet afdoende, zodat de vernietiging van de akte zich opdringt; 

2. Tweede onderdeel: de beslissing is gemotiveerd in strijd met de inhoud van het dossier en getuigt van 

onzorgvuldigheid 

Overwegende dat bovendien de motivering niet correct is en in strijd met het dossier: vertoger heeft 

immers op 09/10/2018 duidelijk gesteld dat hij een voortdurend samenleven wenste met mevrouw C.(…) 

A.(…) en dat zulks zijn eigen keuze was; 

Dat de verantwoordelijke van de dienst Vreemdelingenzaken dan ook verwarring gesticht heeft waardoor 

de staatssecretaris een verkeerd beeld kreeg van de werkelijke situatie; 

Dat minstens op deze grond de beslissing van de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid als niet 

zorgvuldig moet worden aangemerkt en de beslissing moet worden vernietigd; 

Dat vertoger dan ook het verder verblijf in België niet mag worden ontzegd; 

Overwegende dat de ten gronde ontwikkelde middelen minstens aantonen dat vertoger beschikt over ten 

minste een schijn van recht;” 

 

3.3.2.3. Verzoeker voegt aan zijn verzoekschrift een afschrift toe van de notariële 

samenlevingsovereenkomst van 8 oktober 2018, een document waaruit blijkt dat het beroep tegen de 

weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand door de Familierechtbank van Mechelen 

zal worden behandeld op 16 januari 2020 en een kopie van verzoekers Schengenvisum dat op 10 oktober 

2018 verliep (Verzoekschrift, bijlagen 2-4). 

 

3.3.2.4. Het eerste middel is niet ontvankelijk aangezien verzoeker verzuimt uiteen te zetten welke 

bepaling van de vreemdelingenwet of het vreemdelingenbesluit hij geschonden acht. Een middel dat niet 

aangeeft welke wettelijke of reglementaire bepaling in materiële zin de gemachtigde van de minister zou 

hebben geschonden en evenmin verheldert waarin die schending precies bestaat, dient ambtshalve als 

niet ontvankelijk te worden bestempeld (cf. RvS, 21 september 2004, nr. 135 093). 

 

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

bestuurshandelingen, waarvan verzoeker in zijn tweede middel de schending aanvoert, hebben 

betrekking op de formele motiveringsplicht. Deze verplicht de administratieve overheid in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op 

"afdoende" wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, 

dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet 

zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De 

belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 

1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen 

aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen 
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uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 27 augustus 

2019, nr. 245.324). 

 

3.3.2.6. Het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten vermeldt uitdrukkelijk artikel 7, eerste lid, 1° 

van de vreemdelingenwet als zijn juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°(…) bedoelde gevallen, moet de minister of zijn gemachtigde een bevel om het 

grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de vreemdeling die noch gemachtigd 

noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen : 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

(…)” 

 

3.3.2.7. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift zelf beschrijft dat het Schengenvisum 

waarover hij beschikte reeds meer dan een jaar verlopen is, waardoor hij actueel inderdaad niet langer 

over een geldige verblijfstitel beschikt. Verzoeker weerlegt nergens de pertinente  vaststelling dat hij op 

het ogenblik van zijn interpellatie tijdens de Sefor-actie op 7 oktober 2019 “(…) op het 

Schengengrondgebeid (verblijft) zonder een geldig visum”.  

 

Op grond van zijn vaststelling was de gemachtigde van de minister in beginsel zelfs verplicht in toepassing 

van artikel 7, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet aan verzoeker een bevel af te leveren om het 

grondgebied te verlaten.  

 

De in de beslissing weergegeven motieven volstaan bijgevolg in beginsel om de beslissing “afdoende” te 

schragen. 

 

3.3.2.8. Verzoeker betoogt in zijn tweede middel in wezen dat geen of onvoldoende rekening zou zijn 

gehouden met het notariële samenlevingscontract dat hij gedurende zijn legale verblijf (Verzoekschrift, 

bijlage 4) zou zijn aangegaan met zijn partner, noch met zijn wens om deze samenleving met zijn partner 

verder te zetten. 

 

3.3.2.9. De Raad merkt evenwel op dat de notariële samenlevingsovereenkomst, zelfs al werd ze 

gedurende een legaal verblijf aangegaan, niet tot gevolg heeft dat aan verzoeker, éénmaal de 

geldigheidsduur van het Schengenvisum is verstreken, geen bevel om het grondgebied te verlaten zou 

kunnen worden afgeleverd.  

 

Uit het administratief dossier blijkt trouwens dat verzoeker en zijn partner naderhand gepoogd hebben 

een verklaring van wettelijke samenwoonst te laten registreren te Mechelen, maar dat deze registratie 

werd geweigerd omdat het om een schijnsamenwoonst ging. In de bestreden beslissing wordt over het 

gezinsleven van verzoeker in België het volgende gesteld: “Op 3.04.2019 deed betrokkene te Mechelen 

een verklaring van wettelijke samenwoonst met een Belgische onderdane, C.(…) A.(…) °(…). Op 

22.08.2019 weigerde de stad Mechelen deze wettelijke samenwoonst te registreren na negatief advies 

van het Parket van Antwerpen afdeling Mechelen, nadat was vastgesteld dat betrokkene een wettelijke 

samenwoonst wenste te registreren die niet gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen 

partners maar op het verwerven van een verblijfsrecht. De weigering van registratie van wettelijke 

samenwoonst vormt een contra-indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan 

geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van artikel 8 van 

het EVRM inhoudt. 

Betrokkene heeft een beroep ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Dat beroep heeft geen 

schorsende werking. De omstandigheid dat de terugleiding naar Senegal wordt uitgevoerd, belet 

betrokkene niet zijn verdediging in hangende procedures te laten waarnemen door een advocaat van zijn 

keuze, vermits op hem niet de verplichting rust om persoonlijk te verschijnen. Deze advocaat kan al het 

mogelijke doen om de belangen van betrokkene waar te nemen, te behartigen en de lopende procedures 

te benaarstigen. 

Hoedanook toont betrokkene niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet 

mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Zowel betrokkene als 

C.(…) A.(…) wisten dat het gezinsleven in België vanaf het begin precair was, gelet op de illegale 

verblijfssituatie van betrokkene in België. Bovendien geeft betrokkene aan dat zijn moeder en drie 

kinderen in Senegal wonen. Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 

Verder haalt betrokkene aan dat hij muziekles geeft en dat hij samenwerkt met een muziekgroep. Ook dit 

gegeven opent het recht op verblijf voor de betrokkene niet. Een schending van artikel 8 EVRM is niet 

aan de orde.” 



X- Pagina 8 

 

Zoals in de bestreden beslissing wordt gesteld, heeft de procedure voor de Familierechtbank geen 

implicaties op de bestreden beslissing. Verzoeker kan geenszins dienstig voorhouden dat de beslissing 

zou getuigen van onzorgvuldigheid doordat met zijn samenwoonst met mevr. C. A. geen rekening zou zijn 

gehouden. 

 

3.3.2.10. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. Er werd 

geen schending van de (formele) motiveringsplicht aangetoond. 

 

De aangevoerde middelen zijn, voor zover ontvankelijk, prima facie ongegrond en bijgevolg niet ernstig. 

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende precisie in 

te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het moet voor 

verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten en 

argumenten te verdedigen. 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de aard 

en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke herstelbaarheid van 

het nadeel. 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet en 

van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil zeggen 

wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende partij, wier 

recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te vrijwaren, 

onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de verzoekende 

partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41 247). Dit geldt des te meer indien de toepassing 

van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg zou hebben dat de 

verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 van 

het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, §2, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 

grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit 

hoofde van artikel 15, tweede lid, van het EVRM (artikelen 2,3,4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.4.2.1. In zijn verzoekschrift voert verzoeker het volgende aan betreffende het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel: 

 

“Overwegende dal indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zou vaststellen dat er van korte 

debatten geen sprake is en het past dat het Kortgeding afzonderlijk wordt behandeld van het verzoek tot 

annulatie, ten behoeve van het administratief Kortgeding, vertoger zijn moeilijk te herstellen nadeel moet 

aanwijzen; 

Overwegende dat zoals supra aangetoond vertoger bewijst dat hij beschikt over ten minste een schijn van 

Recht die er toe kan leiden dat de bestreden administratieve beslissing zal worden vernietigd, in ieder 

geval aantoont dat de bestreden beslissing gegrond werd op bizarre gronden vreemd aan de Wet van 15 

december 1980. waarover supra meer; 

Dat in ieder geval bij uitvoering van de bestreden beslissingen de rechten van vertoger in het gedrang 

komen bij de temgleiding naar zijn land wat op zich een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is; 
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Dat onbetwistbaar wordt aangetoond dat vertoger zijn samenlevingscontract heeft opgemaakt bij notaris 

H.(…) op een ogenblik dat hij legaal in België verbleef en er thans alleen gesproken wordt van het feit dat 

vertoger hier illegaal verblijft; 

Dat bovendien de uitvoering van de bestreden beslissing die zal leiden tot het verlies van enig actueel en 

rechtmatig belang in de annulatieprocedure op zich een moeilijk te herstellen en ernstig nadeel creëert; 

Dat bij schorsing vertoger zijn procedure verder kan benaarstigen zodat meteen zowel het kleinste nadeel 

als het minste voordeel voor vertoger wordt aangetoond en de vordering zowel ontvankelijk als gegrond 

is; 

Dat meteen alle voorwaarden voor het administratief kortgeding verenigd zijn zodat de aangevochten 

beslissing dan ook moeten worden geschorst; 

Dat over het beroep hetwelk door vertoger en zijn partner hetwelk ingediend werd op de Rechtbank van 

Eerste Aanleg van Antwerpen afdeling Mechelen en hetwelk voor pleidooien vastgesteld werd op 

16/01/2020 nog dient te worden geoordeeld doch vertoger aantoont dat hij minstens een schijn van Recht 

bezit en er een grote kans bestaat dat de bestreden (…)” 

 

3.4.2.2. De vordering tot schorsing moet een uiteenzetting bevatten van de feiten die kunnen aantonen 

dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de aangevochten akte de verzoekende partij een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. De verzoekende partij mag zich niet beperken tot vaagheden 

en algemeenheden, maar moet integendeel zeer concrete gegevens overleggen waaruit blijkt dat zij 

persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig nadeel ondergaat of kan ondergaan, zodat de Raad met 

voldoende precisie kan nagaan of er al dan niet een dergelijk nadeel voorhanden is en het voor de 

verwerende partij mogelijk is om zich met kennis van zaken tegen de door de verzoekende partij 

aangehaalde feiten en argumenten te verdedigen. Dit houdt in dat de verzoekende partij concrete en 

precieze aanduidingen moet verschaffen omtrent de aard en de omvang van het nadeel dat de 

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de aangevochten beslissing veroorzaakt (RvS 23 november 2009, nr. 

198 096; RvS 3 juni 2010, nr.  204 683; RvS 30 maart 2011, nr.  212 332; RvS 2 oktober 2012, nr. 220 

854; RvS 18 september 2013, nr. 224 721; RvS, 26 februari 2014, nr.  226 564). 

 

3.4.2.3. De Raad stelt vast dat verzoeker stelt dat de terugleiding naar zijn land een moeilijk te herstellen 

nadeel uitmaakt, waarbij hij in feite het betoog uit zijn middel herhaalt. Aangezien het middel niet ernstig 

werd bevonden, kan verzoeker het onderbreken van zijn samenwoonst met mevr. A. C. niet aanvoeren 

als moeilijk te herstellen ernstig nadeel.  De Raad merkt evenwel op dat zijn loutere terugleiding niet als 

een nadeel kan worden beschouwd dat moeilijk te herstellen is, omdat hij eventueel een visum zou kunnen 

aanvragen om opnieuw op legale wijze toegang te krijgen tot het grondgebied. Het eventuele verlies van 

zijn belang bij de annulatieprocedure bij de tenuitvoerlegging van de maatregel kan bezwaarlijk als een 

ernstig nadeel worden beschouwd aangezien verzoeker er in het kader van onderhavig schorsingsberoep 

niet in geslaagd is aan te tonen dat de terugdrijvingsmaatregel onwettig is. 

 

Daarnaast komt verzoeker terug op zijn procedure bij de Familierechtbank te Mechelen. Verzoeker maakt 

evenwel niet aannemelijk dat zijn persoonlijke verschijning in het kader van deze procedure vereist. Zijn 

raadsman zou hem desgevallend op de zitting kunnen vertegenwoordigen zodat het nadeel dat voortvloeit 

uit zijn afwezigheid ter zitting niet bewezen kan worden geacht.  

 

Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoeker werd niet aangetoond. 

 

Uit wat voorafgaat volgt dat voor geen van beide bestreden beslissingen voldaan is aan de drie 

cumulatieve voorwaarden om over te gaan tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, waardoor 

de vordering moet worden verworpen. 

 

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. 
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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 zestien oktober tweeduizend negentien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. KEGELS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

S. KEGELS F. TAMBORIJN 


