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 nr. 283 981 van 27 januari 2023 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat Alexander LOOBUYCK 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 23 januari 2023 

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

vorderen van de beslissing van 16 januari 2023 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten 

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

 

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 24 januari 2023, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 januari 2023. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat KIWAKANA, die loco advocaat Alexander LOOBUYCK 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, 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 zou naar België gekomen zijn in juli 2020.  
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1.2. Hij diende op 24 december 2021 een eerste aanvraag tot verblijf in op basis van artikel 47/1, 1° van 

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

de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), dit op grond van een duurzame relatie met zijn 

Nederlandse feitelijke partner. Verweerder trof op 22 juni 2022 een beslissing tot weigering van verblijf 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) . 

 

1.3. Verzoeker diende op 25 juli 2022 een gelijkaardige tweede aanvraag tot verblijf in op basis van 

artikel 47/1, 1° van de Vreemdelingenwet. Verweerder trof op 12 januari 2023 een beslissing tot 

weigering van verblijf zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissing werd 

betekend op 16 januari 2023. Verzoeker heeft hiertegen een vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid ingediend dat gekend is onder rolnummer 287 299.  Bij arrestnr. 283 980 van 27 

januari 2023 werd de tenuitvoerlegging van deze beslissing geschorst. 

 

1.4.Op 16 januari 2023 treft verweerder een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met oog op verwijdering (bijlage 13septies), die verzoeker op dezelfde dag 

wordt betekend. Deze bijlage wordt thans bestreden. 

 

Ze luidt als volgt:   

 

“Betrokkene werd gehoord door de politie van PZ Kempenland en in deze beslissing werd rekening 

gehouden met zijn verklaringen. 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: P. 

voornaam: E. H. 

geboortedatum: X 

geboorteplaats: Paramaribo 

nationaliteit: Suriname 

In voorkomend geval, alias: 

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: 

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

 13° wanneer de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een beslissing die tot gevolg heeft dat hem 

het verblijf geweigerd wordt of dat er een einde wordt gemaakt aan zijn verblijf. 

De betrokkene is niet in het bezit van een van een geldig visum/verblijfstitel op het moment van zijn 

arrestatie. 

Betrokkene is in het bezit van een Surinaams reispaspoort, afgeleverd op in september 2016, zonder 

visa of enige in- of uitreisstempels zodat niet met zekerheid kan opgemaakt worden wanneer 

betrokkene in Schengen, en bij uitbreiding België is binnen gereisd. 

Op 08.11.2021 werd aan betrokkene een bevel betekend om het grondgebied te verlaten, geldig 30 

dagen. Betrokkene gaf geen gehoor aan dit bevel en diende op 24.12.2021 een eerste aanvraag 

gezinsherenging aan met zijn aangehaalde feitelijke partner, zijnde T.,B. I. V. van Nederlandse 

nationaliteit, met rijksregisternummer (…) op basis van artikel 47/1, 1° van de wet van 15.12.1980. Deze 

aanvraag werd op 22.06.2022 geweigerd. Deze beslissing werd op 08.11.2021 aan betrokkene 

betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten geldig 30 dagen. Op 25.07.2022 diende 

betrokkene al opnieuw een aanvraag gezinshereniging in met Mevr. Tempo. Deze aanvraag werd op 

12.01.2023 geweigerd. 

Hierbij werd wel degelijk rekening gehouden met art. 74/13 van de wet van 15.12.1980. Van 

gemeenschappelijke kinderen is er geen sprake, hun belang kan dus niet worden geschaad door deze 

maatregel. Van enige medische problematiek blijkt nergens iets uit het dossier. Wat betreft het familie- 

en gezinsleven van betrokkene wordt de relatie of in elk geval de duurzaamheid ervan tegenover de 

referentiepersoon betwist.  

Het feit dat betrokkene een goede band zou hebben met de kinderen van Mevr. T. verhindert de 

terugkeer van betrokkene naar Suriname niet. Betrokkene en de kinderen kunnen tijdens de (tijdelijke) 
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scheiding nauw contact onderhouden via moderne communicatiemiddelen. Eventueel kunnen de 

kinderen betrokkene bezoeken in het land van herkomst. Hierdoor zal de impact van de 

verwijderingsbeslissing op betrokkene en op de kinderen van Mevr. Tempo die bij hun eigen moeder 

blijven, beperkt zijn.  

Betrokkene verklaart niet medische problemen te hebben. Een schending van de artikelen 3 en 8 EVRM 

wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

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

 Artikel 74/14 §3, 1°: er bestaat een risico op onderduiken. 

 

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 het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem betekend 

werd op 08.11.2021. 

Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij/zij 

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 toepassen2 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 het bevel om het grondgebied te verlaten dat hem  

betekend werd op 08.11.2021. 

Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het is weinig waarschijnlijk dat hij/zij 

vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

Betrokkene geeft geen reden op waarom hij niet kan terugkeren naar zijn herkomstland. 

Betrokkene brengt geen elementen aan die bewijzen dat hij aan een ziekte lijdt die hem belemmeren 

terug te keren naar zijn land van herkomst. 

Artikel 3 EVRM waarborgt niet het recht om op het grondgebied van een Staat te blijven louter om de 

reden dat die Staat betere medische verzorging kan verstrekken dan het land van herkomst en dat zelfs 

de omstandigheid dat de uitwijzing de gezondheidstoestand of de levensverwachting van een 

vreemdeling beïnvloedt, niet volstaat om een schending van deze verdragsbepaling op te leveren. Enkel 

in zeer uitzonderlijke gevallen wanneer de humanitaire redenen die pleiten tegen de uitwijzing dwingend 

zijn, hetgeen in voorliggende zaak niet blijkt, kan een schending van artikel 3 EVRM aan de orde zijn. 

 

Vasthouding (...) 

 

1.5. Op 16 januari 2023 treft verweerder tevens een inreisverbod voor twee jaar. 

 

2.  Over de gevolgen van het in punt 1.3. bedoelde arrestnr. 283 980 van 27 januari 2023 

 

2.1. Bij  het in punt 1.3. bedoelde arrest van 27 januari 2023 werd de tenuitvoerlegging van de in punt 

1.3. bedoelde  bijlage 20 van 12 januari 2023 geschorst. 

 

2.2. Een schorsingsarrest heeft gezag van gewijsde erga omnes voor de periode tussen het 

schorsingsarrest en het arrest ten gronde, nu “het gezag van gewijsde van een schorsingsarrest 

[in]houdt dat de uitspraak voorlopig - in afwachting van een eindarrest - als waarheid geldt en dat het 

door de administratieve rechter prima facie beslecht rechtspunt in het raam van een administratief kort 

geding niet opnieuw in vraag kan worden gesteld, behoudens in geval van een verzoek tot intrekking of 

wijziging bedoeld in art. 17, §2, derde lid, R.v.St.-wet (R.v.St., Meert, nr. 70589 van 9 januari 1998)” (A. 

MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, o.c., 1285 voetnoot 355).  

 

2.3. De schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve beslissing door de Raad betekent 

niet dat de geschorste beslissing onmiddellijk en volledig uit het rechtsverkeer verdwijnt. Zij mag alleen 

geen uitwerking krijgen en moet voorlopig, totdat definitief over de wettigheid ervan gestatueerd is, voor 

niet bestaand gehouden worden. Het bestuur heeft geen rechtsplicht om op basis van een 

schorsingsarrest de geschorste beslissing in te trekken of onmiddellijk een nieuwe definitieve regeling 
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uit te werken. Het mag het eindarrest afwachten en daarna de nodige maatregelen van rechtsherstel 

nemen (cfr. RvS, nr. 184.042 van 10 juni 2008). 

 

2.4. Het bovenvermelde leidt tot de conclusie dat gezien bij  arrestnr. 283 980  de tenuitvoerlegging van 

de in punt 1.3. bedoelde  beslissing van 12 januari 2023 geschorst is, verzoeker nog geen beslissing 

over zijn in punt 1.3. bedoelde aanvraag van 25 juli 2022 ontvangen heeft. De in punt 1.3. bedoelde 

beslissing van 12 januari 2023 moet immers voorlopig als niet bestaande beschouwd worden.  Dit leidt 

prima facie tot de conclusie dat de tenuitvoerlegging van de thans bestreden bijlage 13 septies, die  

naar de in punt 1.3. bedoelde beslissing van 12 januari 2023 verwijst, moet geschorst worden. 

Verzoeker mag niet van het grondgebied verwijderd worden in afwachting van een definitieve beslissing 

inzake zijn in punt 1.3. bedoelde verblijfsaanvraag van 25 juli 2022.  

 

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 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van 16 

januari 2023 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering (bijlage 13septies), wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig januari tweeduizend 

drieëntwintig door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. VALGAERTS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS M. EKKA 

 


