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 nr. 198 792 van 27 januari 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat H. MUKENDI KABONGO KOKOLO 

Emile Clausstraat 49/9 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

26 januari 2018 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 en Administratieve Vereenvoudiging van 16 januari 2018 tot terugleiding (bijlage 11) en 

tot intrekking van een visum. 

 

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 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 januari 2018 

om 15 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. MUKENDI KABONGO KOKOLO, die verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1.1. Op 16 januari 2018 wordt de verzoekende partij tegengehouden aan de grenscontrole. Zij is in het 

bezit van een visum type C afgegeven door de Belgische ambassade in Congo. 
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1.2. Op 16 januari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot terugdrijving. Dit is de eerste bestreden beslissing 

waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“TERUGDRIJVING 

(…) 

naam (…), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het grondgebied aan hem (haar) wordt 

geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de volgende reden(en)  

(…) 

rm van het verblijf, of voor 

de terugreis naar het land van oorsprong of het transitland (art. 3, eerste lid, 4°) 

Reden van de beslissing: Betrokkene is enkel in het bezit van 20 US dollar cash geld voor een 

voorgenomen verblijf van 90 dagen (terugkeerticket dd. 15.04.2018) bij een particulier in België. Ze is 

niet in het bezit van krediet- of bankkaarten en beschikt niet over een geldige garantverklaring (bijlage 

3bis). Volgens de geldende richtbedragen dient men in België voor een verblijf bij een particulier over 45 

euro/dag/persoon te beschikken. 

(…) 

 

betrekkingen van een van de Lid-Staten van de Europese Unie te kunnen schaden (art. 3, eerste lid, 

6°/7°) 2 

Reden van de beslissing: Betrokkene maakt onderwerp uit van proces-verbaal nummer 

HV.55.RB00360/2018” 

 

1.3. Op 16 januari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot intrekking van een visum. Dit is de tweede 

bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“WEIGERING / NIETIGVERKLARING / INTREKKING VAN EEN VISUM 

Mevrouw (…) 

-generaal/[andere bevoegde instantie] in _____________ 

[namens (naam van de vertegenwoordigde Lidstaat)] 

 

jn voor de personencontrole te ____________________ 

Heeft / hebben / werd 

 

(…), afgegeven: 16.11.2017. 

(…)  

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

(…) 

ft 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 32, 1, a), III en artikel 34, 1/2) 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 enkel in het bezit van 20 US dollar cash geld voor een voorgenomen verblijf van 90 dagen 

(terugkeerticket dd. 15.04.2018) bij een particulier in België. Ze is niet in het bezit van krediet- of 

bankkaarten en beschikt niet over een geldige garantverklaring (bijlage 3bis). Volgens de geldende 

richtbedragen dient men in België voor een verblijf bij een particulier over 45 euro/dag/persoon te 

beschikken. 

(…) 

binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid als omschreven in artikel 2, lid 21, van Verordening (EG) 

nr. 2016/399 (Schengengrenscode), of de internationale betrekkingen van één of meer van de lidstaten 

(artikel 32, 1, a), VI en artikel 34, 1/2) 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 maakt onderwerp uit van proces-verbaal nummer HV.55.RB00360/2018 

(…)” 
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2. Over de rechtspleging 

 

In het verzoekschrift vraagt de verzoekende partij dat het Frans wordt gebruikt als proceduretaal.  

 

Artikel 39/14 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) luidt als volgt:  

 

“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werking het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten.  

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.”  

 

De proceduretaal is in casu niet bepaald overeenkomstig artikel 51/4 van de vreemdelingenwet. De 

zaak dient dus voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) te worden behandeld 

in de taal waarvan de wet het gebruik oplegt aan de administratieve overheid waarvan de beslissing 

wordt aangevochten, i.e. deze waarin de beslissing is gesteld (cf. RvS 17 april 2002, 105.632). Dit is in 

casu het Nederlands.  

 

3. Over het voorwerp 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij als voorwerp van haar vordering volgende beslissingen 

vermeldt: “décisions du 16/01/2018 ci-jointes, dans ce qu’elles comportent annulation de son visa et par 

conséquent, injonction de quitter le territoire” (vrije vertaling: de beslissingen van 16/01/2018 hier 

bijgevoegd, welke inhouden de nietigverklaring van het visum en als gevolg, het bevel om het 

grondgebied te verlaten). Uit de inventaris bij het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij onder 

punt 1 aangeeft “Les décisions attaquées” (vrije vertaling: de bestreden beslissingen). Bij nazicht van de 

bijgevoegde stukken blijkt dat de documenten genummerd met het nummer 1, de beslissing betreft 

vermeld in punt 1.3. alsook een deel van de beslissing vermeld in punt 1.2. betreft. 

 

Gelet echter op het feit dat de verzoekende partij duidelijk spreekt over beslissingen alsook over het 

bevel om het grondgebied te verlaten en gelet op het feit dat ook de verwerende partij er van uitgaat in 

de nota met opmerkingen dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid gericht is 

zowel tegen de beslissing tot intrekking van een visum als tegen de beslissing tot terugdrijving, kan op 

het eerste zicht worden vastgesteld dat zowel de beslissing vermeld in punt 1.3. als de beslissing 

vermeld in punt 1.2. het voorwerp uitmaken van onderhavige vordering. 

 

4. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

4.1. 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. 

 

4.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringend karakter 

 

4.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, §4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 
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“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”. 

 

4.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekende partij zich in een welbepaalde plaats, zoals bedoeld in de artikelen 74/8 

en 74/9 van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringende karakter van de vordering 

wettelijk vermoed, wat de beslissing tot terugdrijving betreft. Dit wordt ook niet betwist door de 

verwerende partij. De beslissing tot nietigverklaring van het visum hangt hier nauw mee samen. Het 

uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

4.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde 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 2004, 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 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) 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 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 één 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 
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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 verzoekende partij 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 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden. 

 

4.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

4.3.2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 14, zesde lid; 

artikel 21, vijfde lid en artikel 34, vierde lid van de verordening nr. 810/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (hierna: de 

Visumcode), van artikel 5 van de verordening nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad 

van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de 

grenzen door personen (hierna: de Schengengrenscode) en van artikel 3 van de vreemdelingenwet. De 

verzoekende partij meent dat deze schendingen zich ook voordoen in combinatie met een 

motiveringsgebrek in het licht van artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Daarnaast 

beroept de verzoekende partij zich eveneens op een manifeste appreciatiefout.  

 

4.3.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de 

burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom 

de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending 

van artikel 62 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen.  

 

Uit de motieven van de eerste bestreden beslissing tot terugdrijving blijkt dat voornoemde beslissing in 

rechte is gesteund op een tweeledige juridische grond uit de vreemdelingenwet, met name: artikel 3, 

eerste lid, 4° en 7° van de vreemdelingenwet. Tevens bevat de eerste bestreden beslissing een 

motivering in feite, met name, enerzijds dat de verzoekende partij niet beschikt over voldoende 

bestaansmiddelen voor de duur en de vorm van het verblijf, of voor de terugreis naar het land van 

oorsprong of het transitland waarbij verduidelijkt wordt dat de verzoekende partij enkel in het bezit is van 

20 US dollar cash geld voor een voorgenomen verblijf van 90 dagen (terugkeerticket d.d. 15.04.2018) bij 

een particulier in België, dat zij niet in het bezit is van krediet- of bankkaarten en niet over een geldige 

garantverklaring (bijlage 3bis) beschikt, dat men volgens de geldende richtbedragen voor een verblijf in 

België bij een particulier over een bedrag van 45 euro/dag/persoon dient te beschikken. Anderzijds dat 

de verzoekende partij geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid, de volksgezondheid of 

de internationale betrekkingen van een van de Lid-Staten van de Europese Unie te kunnen schaden, 

daar zij het onderwerp uitmaakt van een proces-verbaal met nummer HV.55.RB00360/2018. 

 

Uit de motieven van de tweede bestreden beslissing tot intrekking van een visum blijkt dat voornoemde 

beslissing in rechte is gesteund op artikel 34.2 van de Visumcode. Tevens bevat de  tweede bestreden 

beslissing een motivering in feite, met name, enerzijds dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond 

over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf 
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als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis naar een derde land waar zij 

met zekerheid zal worden toegelaten of in de mogelijkheid te verkeren deze middelen legaal te 

verkrijgen, waarbij verduidelijkt wordt dat de verzoekende partij enkel in het bezit is van 20 US dollar 

cash geld voor een voorgenomen verblijf van 90 dagen (terugkeerticket d.d. 15.04.2018) bij een 

particulier in België, dat zij niet in het bezit is van krediet- of bankkaarten en niet over een geldige 

garantverklaring (bijlage 3bis) beschikt, dat men volgens de geldende richtbedragen voor een verblijf in 

België bij een particulier over een bedrag van 45 euro/dag/persoon dient te beschikken, anderzijds dat 

de verzoekende partij door één of meer lidstaten beschouwd wordt als een bedreiging van de openbare 

orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid als omschreven in artikel 2, lid 21 van de 

Schengengrenscode, of de internationale betrekkingen van een van de Lid-Staten, daar zij het 

onderwerp uitmaakt van een proces-verbaal met nummer HV.55.RB00360/2018. 

 

Zoals de verwerende partij terecht opmerkt in haar nota met opmerkingen zijn de motieven in de 

bestreden beslissingen duidelijk afgestemd op de specifieke situatie van de verzoekende partij, zodat er 

geenszins sprake is van een stereotiepe motivering.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motiveringen haar niet in staat stellen te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

4.3.2.3. In de mate dat de verzoekende partij aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing 

niet correct is, voert zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan 

van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

4.3.2.4. De Raad herhaalt dat de eerste bestreden beslissing tot terugleiding is gesteund op twee 

juridische en feitelijke motieven. De beslissing tot terugleiding is tevens gesteund op artikel 3, eerste lid, 

7° van de vreemdelingenwet, waarbij in feite gemotiveerd wordt dat de verzoekende partij geacht wordt 

de openbare orde of de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van 

een van de Lid-Staten van de Europese Unie te kunnen schaden, daar zij het onderwerp uitmaakt van 

een proces-verbaal met nummer HV.55.RB00360/2018. Dit motief wordt niet betwist noch weerlegd 

door de verzoekende partij en is voldoende determinerend om een beslissing tot terugleiding te geven. 

De kritiek van de verzoekende partij die enkel gericht is tegen de toepassing van artikel 3, eerste lid, 4° 

van de vreemdelingenwet, waarbij wordt geoordeeld dat zij niet beschikt over voldoende 

bestaansmiddelen voor de duur en de vorm van het verblijf, of voor de terugreis naar het land van 

oorsprong of het transitland waarbij verduidelijkt wordt dat de verzoekende partij enkel in het bezit is van 

20 US dollar cash geld voor een voorgenomen verblijf van 90 dagen (terugkeerticket d.d. 15.04.2018) bij 

een particulier in België, dat zij niet in het bezit is van krediet- of bankkaarten en niet over een geldige 

garantverklaring (bijlage 3bis) beschikt, dat men volgens de geldende richtbedragen voor een verblijf in 

België bij een particulier over een bedrag van 45 euro/dag/persoon dient te beschikken, betreft derhalve 

een kritiek gericht tegen een overtollig motief dat geen afbreuk doet aan de andere vaststellingen met 

betrekking tot artikel 3, eerste lid, 7° van de vreemdelingenwet die de beslissing tot terugleiding op 

voldoende wijze kan schragen. 

 

Ook in de tweede bestreden beslissing wordt er op gewezen dat de verzoekende partij enerzijds niet 

heeft 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 zij met zekerheid zal worden toegelaten of in de mogelijkheid te verkeren deze 

middelen legaal te verkrijgen, waarbij verduidelijkt wordt dat de verzoekende partij enkel in het bezit is 

van 20 US dollar cash geld voor een voorgenomen verblijf van 90 dagen (terugkeerticket d.d. 

15.04.2018) bij een particulier in België, dat zij niet in het bezit is van krediet- of bankkaarten en niet 

over een geldige garantverklaring (bijlage 3bis) beschikt, dat men volgens de geldende richtbedragen  

voor een verblijf in België bij een particulier over een bedrag van 45 euro/dag/persoon dient te 

beschikken. Anderzijds dat de verzoekende partij door één of meer lidstaten beschouwd wordt als een 

bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid als omschreven in 

artikel 2, lid 21 van de Schengengrenscode, of de internationale betrekkingen van een van de Lid-

Staten, daar zij het onderwerp uitmaakt van een proces-verbaal met nummer HV.55.RB00360/2018. 
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Ook de tweede bestreden beslissing steunt aldus op twee onderscheiden motieven, die elk op zich 

voldoende determinerend zijn om de tweede bestreden beslissing te kunnen schragen. De kritiek van de 

verzoekende partij die enkel gericht is tegen het motief waarbij wordt geoordeeld dat zij niet heeft 

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 zij met zekerheid zal worden toegelaten of in de mogelijkheid te verkeren deze 

middelen legaal te verkrijgen, waarbij verduidelijkt wordt dat de verzoekende partij enkel in het bezit is 

van 20 US dollar cash geld voor een voorgenomen verblijf van 90 dagen (terugkeerticket d.d. 

15.04.2018) bij een particulier in België, dat zij niet in het bezit is van krediet- of bankkaarten en niet 

over een geldige garantverklaring (bijlage 3bis) beschikt, dat men volgens de geldende richtbedragen 

voor een verblijf in België bij een particulier over een bedrag van 45 euro/dag/persoon dient te 

beschikken, betreft derhalve een kritiek gericht tegen een overtollig motief dat geen afbreuk doet aan de 

andere vaststellingen met betrekking tot de vaststelling dat de verzoekende partij door één of meer 

lidstaten beschouwd wordt als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de 

volksgezondheid als omschreven in artikel 2, lid 21 van de Schengengrenscode, of de internationale 

betrekkingen van een van de Lid-Staten, daar zij het onderwerp uitmaakt van een proces-verbaal met 

nummer HV.55.RB00360/2018, die de tweede bestreden beslissing op voldoende wijze kan schragen. 

 

In zoverre de verzoekende partij aldus betoogt, onder verwijzing naar de artikelen 32, 34 en 14 van de 

Visumcode, dat het niet correct is dat zij enkel 20 US dollar cash had en geen kredietkaarten, dat haar 

baas de situatie is komen uitleggen, dat zij documenten overmaakte, waaronder een attest van 

tenlasteneming, dat dit document ook werd voorgelegd voor het verkrijgen van het visum, dat zij niet 

geïnformeerd werd over een speciaal model in Kinshasa, dat dit document werd aanvaard als bewijs 

van voldoende bestaansmiddelen en het dan ook niet ernstig is heden te stellen dat er een bewijs van 

tenlasteneming overeenkomstig bijlage 3 tekort is, dat dit getuigt van slechte wil en ingaat tegen de 

procedurele samenwerking en de plicht van loyauteit en het vertrouwensbeginsel, dat deze 

voorwaarden voor het verkrijgen van een visum reeds onderzocht werden door de Belgische 

ambassade, voert zij op het eerste zicht in wezen kritiek tegen een overtollig motief. Een eventueel 

gebrek in dit motief kan niet leiden tot de schorsing van de bestreden beslissingen, nu deze op het 

eerste zicht voldoende gedragen worden door het motief betreffende de openbare orde en de nationale 

of binnenlandse veiligheid.  

 

4.3.2.5. Nu de verzoekende partij in haar verzoekschrift niet betwist dat zij geacht wordt de openbare 

orde of de nationale/binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van 

een van de Lid-Staten te kunnen schaden of hiervoor als een dreiging beschouwd kan worden, daar zij 

het onderwerp uitmaakt van een proces-verbaal met nummer HV.55.RB00360/2018, toont zij op het 

eerste zicht niet aan dat de bestreden beslissingen, met name de beslissing tot terugleiding en de 

beslissing tot intrekking van een visum, zijn genomen met miskenning van de voorliggende gegevens of 

op grond van een incorrecte feitenvinding. 

 

4.3.2.6. Ten overvloede merkt de Raad op dat het motief in beide bestreden beslissingen dat zij geacht 

wordt de openbare orde of de nationale/binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de 

internationale betrekkingen van een van de Lid-Staten te kunnen schaden of hiervoor als een dreiging 

beschouwd kan worden, daar zij het onderwerp uitmaakt van een proces-verbaal met nummer 

HV.55.RB00360/2018, steun vindt in de stukken van het administratief dossier, meer bepaald een 

verslag van de federale politie van Zaventem, afdeling grenscontrole van 16 januari 2018 met nr. BN/18-

00.250. Hieruit blijkt immers dat de verzoekende partij gevraagd werd of zij een arbeidscontract heeft, 

een uurrooster en een vastgelegd loon waarop zij antwoordt dat zij in RDC een arbeidscontract heeft, 

dat ze geen vast uurrooster heeft, maar alle dagen van de week moet werken of beschikbaar zijn en dat 

ze 362 US Dollar in de maand verdient. In het verslag wordt gesteld dat de verzoekende partij niet in het 

bezit is van een arbeidskaart voor België, dat gezien zij in België komt werken zonder arbeidskaart, 

zonder geldig arbeidscontract, zonder bepaling van het maximum aantal te werken uren per week en dit 

tegen een loon dat onder het Belgische minimumloon ligt, de sectie mensenhandel in kennis wordt 

gesteld van de feiten. In het verslag kan voorts gelezen worden dat contact opgenomen wordt met het 

Arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde en dat het PV HV.55.RB00360/2018 mensenhandel en illegale arbeid 

wordt opgesteld.  

 

4.3.2.7. Ter terechtzitting wijst de Raad er op dat de bestreden beslissingen, naast het motief 

betreffende de onvoldoende bestaansmiddelen, ook gegrond zijn op vaststellingen betreffende de 

openbare orde. 
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De advocaat van de verzoekende partij betoogt ter terechtzitting dat de baas van de verzoekende partij 

het is komen uitleggen, dat het een ‘mission de service’ betreft, dat de verzoekende partij in Congo 

reeds werkt voor haar baas en aldaar een contract heeft, dat haar baas naar België is gekomen om te 

bevallen, doch omwille van een nodige opvang voor haar kinderen en het zicht op een moeilijke 

bevalling, wenste dat de verzoekende partij haar in België vervoegde om haar te helpen bij het 

oppassen. Hij vervolgt dat de verzoekende partij naar België is gekomen om te werken doch dat dit een 

tijdelijk werk betrof. Zij wijst er ook op dat in Congo niet vereist werd dat zij een arbeidscontract uit 

België overmaakte, dat dit bovendien niet nodig was daar zij kwam in het kader van een “mission de 

service” en zij een contract had in Congo. 

 

Gevraagd aan de advocaat van de verzoekende partij waarom hij deze uiteenzetting niet ontwikkeld 

heeft in zijn verzoekschrift, kan hij hierop niet antwoorden en verwijst hij enkel terug naar het 

verzoekschrift. In het verzoekschrift wordt het motief dat betrekking heeft op de openbare orde niet 

betwist.  

 

Ter volledigheid wijst de Raad er op dat uit het verslag van de afdeling grenscontrole inderdaad blijkt dat 

mevrouw B.N. contact opnam met de diensten met de melding dat zij haar kinderoppas kwam halen in 

de luchthaven, dat de kinderoppas op haar kinderen past tijdens de bevalling en de periode erna, dat zij 

haar hoofdverblijfplaats heeft in RDC maar dat ze haar domicilie opnieuw naar België heeft verplaatst 

omdat ze in het verleden problemen had met de mutualiteit.  De Raad ziet niet in en de advocaat van de 

verzoekende partij verduidelijkt geenszins op welke wijze deze toelichting van mevrouw B.N. afbreuk 

doet aan de vaststellingen in het verslag betreffende de openbare orde.  

 

Voorts wijst de Raad er op dat de verzoekende partij niet betwist dat er vaststellingen gebeurden in het 

kader van de openbare orde en dat haar tijdens het gehoor op de diensten van de grenscontrole 

gevraagd werd naar een Belgisch arbeidscontract, een arbeidskaart voor België, een uurrooster en een 

vastgelegd loon. Zij betwist voorts ook niet dat zij het onderwerp uitmaakt van een proces-verbaal met 

nummer HV.55.RB00360/2018. Evenmin betwist zij dat op grond van het feit dat een PV 

HV.55.RB00360/2018 voor mensenhandel en illegale arbeid werd opgesteld, kon geoordeeld worden 

dat zij geacht wordt de openbare orde of de nationale/binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de 

internationale betrekkingen van een van de Lid-Staten te kunnen schaden of hiervoor als een dreiging 

beschouwd kan worden. Bovendien betwist zij niet dat enkel op grond van voormelde beoordeling, de 

verwerende partij kon overgaan tot het nemen van een beslissing tot terugleiding en een beslissing tot 

intrekking van het visum. 

 

De advocaat van de verzoekende partij betwist wel dat zij een Belgisch arbeidscontract nodig had om in 

België te komen werken. Hiermee weerlegt hij echter niet dat de verzoekende partij niet in het bezit is 

van een arbeidskaart voor België. Waar hij lijkt voor te houden dat de verzoekende partij geen 

arbeidskaart nodig heeft omdat het enkel een “mission de service” betreft, spreekt hij zichzelf tegen door 

kort daarna te stellen dat het om een tijdelijke arbeid gaat. Bovendien licht hij niet toe, noch toont hij aan 

waarom voor dit soort werk of missie geen arbeidskaart nodig zou zijn. Voorts wijst de Raad er op dat 

het betoog over de reden waarom zij in België arbeid komt verrichten en welke arbeid zij hier zal 

verrichten, geen afbreuk doet aan de vaststelling dat zij geen arbeidskaart bezit en de overige 

vaststellingen in het verslag van de afdeling grenscontrole van de federale politie. Ten slotte wijst de 

Raad er op dat de advocaat met de enkele opmerking dat voor het verkrijgen van het visum het niet 

vereist was dat de verzoekende partij een arbeidscontract uit België overmaakte, op het eerst zicht niet 

aantoont dat ten onrechte ten aanzien van de verzoekende partij een PV mensenhandel en illegale 

arbeid werd opgesteld alsook niet dat ten onrechte werd geoordeeld dat zij omwille van het voorwerp 

uitmaken van dit PV geacht wordt de openbare orde of de nationale/binnenlandse veiligheid, de 

volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de Lid-Staten te kunnen schaden of 

hiervoor als een dreiging beschouwd kan worden. 

 

De verzoekende partij toont prima facie niet aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris op 

kennelijk onredelijke wijze of uitgaande van onjuiste gegevens zou hebben geoordeeld dat de 

verzoekende partij geacht wordt de openbare orde of de nationale/binnenlandse veiligheid, de 

volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de Lid-Staten te kunnen schaden of 

hiervoor als een dreiging beschouwd kan worden, daar zij het onderwerp uitmaakt van een proces-

verbaal met nummer HV.55.RB00360/2018. 

 

4.3.2.8. Een schending van de materiële motiveringsplicht ligt op het eerste zicht niet voor, terwijl de 

verzoekende partij prima facie ook niet aantoont dat er sprake is van een manifeste appreciatiefout of 
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van een schending van artikel 14, zesde lid of artikel 34, vierde lid van de Visumcode, van artikel 5 van 

de Schengengrenscode of van artikel 3 van de vreemdelingenwet. 

 

4.3.2.9. De verzoekende partij voert de schending van artikel 21, vijfde lid van de visumcode aan, maar 

laat op het eerste zicht na om deze schending met concrete gegevens uiteen te zetten. Dit onderdeel 

van het middel is prima facie onontvankelijk.   

 

4.3.2.10 Het enig middel is niet ernstig. 

 

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

 

4.4.1. 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. 

 

De 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. 

 

4.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

4.4.2.1. De verzoekende partij voert, als moeilijk te herstellen nadeel, aan dat zij nadeel ondervindt 

doordat haar documenten ten onrechte niet in overweging werden genomen, zoals het attest dat haar 

bestaansmiddelen aantoont. Voorts wijst zij er op dat zij zich in het kader van haar beroep in België 

bevindt en zij zou moeten zorgen voor kleine kinderen van haar baas die een moeilijke zwangerschap 

heeft en die geopereerd moet worden op 25 januari, dat voornoemde baas geen familie heeft in België 

en dus niemand heeft die voor de kinderen kan zorgen tijdens en na haar hospitalisatie, waarbij zij zal 

bevallen van een tweeling. Zij meent dat het nadeel nog groter zal zijn daar zij in het bezit is van een 

geldig visum. Zij wijst er op dat de voorwaarden van terugleiding ieder gekend zijn en een ‘moraal’ 

trauma veroorzaken.  

 

4.4.2.2. Betreffende de opmerking dat zij zou moeten zorgen voor kleine kinderen van haar baas die 

een moeilijke zwangerschap heeft en die geopereerd moet worden op 25 januari, dat voornoemde baas 

geen familie heeft in België en dus niemand heeft die voor de kinderen kan zorgen tijdens en na haar 

hospitalisatie, waarbij zij zal bevallen van een tweeling, duidt zij in wezen op het nadeel dat haar baas 

zal ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de twee bestreden beslissingen ten aanzien van de 

verzoekende partij. Dergelijk aan derden toe te rekenen nadeel is geen nadeel dat de verzoekende partij 
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persoonlijk treft zodat de verzoekende partij er zich in het kader van de onderhavige vordering niet 

dienstig op kan beroepen. Geheel ten overvloede wijst de Raad er op dat de verzoekende partij zich 

beperkt tot een blote bewering dat haar baas niemand in België heeft om voor haar kinderen te zorgen. 

 

Voorts wijst de Raad er op dat de verzoekende partij enkel aangeeft dat zij zich in het kader van haar 

beroep in België bevindt, doch nalaat te verduidelijken welk persoonlijk nadeel zou voortvloeien uit het 

niet kunnen uitoefenen van deze opdracht. De verzoekende partij laat bijgevolg na om met concrete 

gegevens de ernst van dit nadeel aan te tonen, evenals de moeilijke herstelbaarheid ervan. Van de 

verzoekende partij mag immers worden verwacht dat zij precieze aanduidingen geeft omtrent de aard 

en de omvang van het te verwachten nadeel. De verzoekende partij zet niet in het minst uiteen in welk 

opzicht het niet kunnen uitoefenen van haar beroep als oppas voor de kinderen van haar baas, haar een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou berokkenen.  

 

Waar de verzoekende partij nog betoogt dat zij nadeel ondervindt doordat haar documenten ten 

onrechte niet in overweging werden genomen, zoals het attest dat haar bestaansmiddelen aantoont 

alsook dat het nadeel nog groter zal zijn daar zij in het bezit is van een geldig visum, wijst de Raad er 

vooreerst op dat de verzoekende partij geenszins kan voorhouden dat zij bij de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissingen een nadeel zal ondervinden doordat zij in het bezit is van een geldig visum, nu 

één van de twee bestreden beslissingen net de intrekking van het visum betreft. Voorts wijst de Raad er 

ook op dat de verzoekende partij betoogt dat zij nadeel ondervindt doordat haar documenten ten 

onrechte niet in overweging werden genomen, zoals het attest betreffende de bestaansmiddelen, doch 

dat bij de bespreking van het enig middel er reeds werd op gewezen dat het motief betreffende de 

bestaansmiddelen een overtollig motief betreft. Voorts is het zo dat de verzoekende partij in wezen de 

bestaansreden voor het zich voordoen van het nadeel aangeeft, met name het nemen van de bestreden 

beslissingen, doch geenszins aangeeft waaruit het nadeel bestaat indien de genomen bestreden 

beslissingen ten uitvoer zullen worden gelegd, laat staan dat wordt aangegeven waaruit de ernst bestaat 

en waarom dit nadeel moeilijk herstelbaar zou zijn.  

 

Tot slot wijst de Raad er op dat de verzoekende partij zich beperkt tot een blote bewering waar zij stelt 

dat de voorwaarden van terugleiding ieder gekend zijn en een ‘moraal’ trauma veroorzaken. Met een 

dergelijke blote bewering toont de verzoekende partij geenszins aan dat zij door de tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissingen een moeilijk te herstellen en ernstig nadeel zal ondervinden. Zij brengt 

overigens geen enkel feitelijk element aan dat toelaat om de ernst of het moeilijk te herstellen karakter 

van dat nadeel in te schatten. 

 

4.4.3. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

4.5. Dienvolgens is niet voldaan aan twee van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, §2 van de 

vreemdelingenwet en artikel 43, §1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

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 

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 zevenentwintig januari tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. VERMANDER 

 


