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nr. 199 474 van 8 februari 2018

in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Y. TSHIBANGU BALEKELAYI

Lakenweversstraat 50

1050 BRUSSEL

tegen:

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

en Administratieve Vereenvoudiging.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart erkend vluchteling van Centraal-Afrikaanse nationaliteit te

zijn, op 7 februari 2018 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de

schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 februari 2018 tot

terugdrijving (bijlage 11).

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 8 februari 2018 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 8 februari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DIMONEKENE-VANNESTE, die loco advocaat Y.

TSHIBANGU BALEKELAYI 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
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Verzoeker komt op 2 februari 2018 met vlucht ET724 komende van Addis Abeba, Ethiopië, aan op de

nationale luchthaven te Zaventem. Hij wordt tegengehouden aan de grens.

Eveneens op 2 februari 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en

Administratieve Vereenvoudiging de beslissing tot terugdrijving. Dit is de bestreden beslissing die

verzoeker op dezelfde dag ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt:

“Op 02/02/2018 om 10.30 uur, aan de grensdoorlaatpost BRUSSEL NATIONAAL

Werd door ondergetekende, Inspecteur [P.P.]

de heer / mevrouw :

naam [M.G.] voornaam [M.G.C.]

geboren op […] te […] geslacht (m/v) Mannelijk

die de volgende nationaliteit heeft Centraal-Afrikaanse Republiek

houder van het document nationaal paspoort van Centraal-Afrikaanse Republiek nummer […]

afgegeven te Bangui op : 12.08.2015

afkomstig uit Addis Abeba met ET724 (het gebruikte transportmiddel vermelden en bijvoorbeeld het

nummer van de vlucht), 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) :

[…]

x (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 2°

Reden van de beslissing: Betrokkene reist met een geldig nationaal paspoort van de Centraal-

Afrikaanse Republiek, een vervallen reisdocument voor vluchtelingen van Frankrijk (geldig van

03.09.2014 tot 02.09.2016) en een Franse verblijfstitel geldig van 18.12.2014 tot 17.12.2024 met als

vermelding bij nationaliteit “vluchteling Centraal-Afrikaanse Republiek”. De nationaliteit op de Franse

verblijfstitel komt niet overeen met het geldig nationaal paspoort van de Centraal-Afrikaanse Republiek

van betrokkene. Aangezien onderdanen en houders van nationale paspoorten van de Centraal-

Afrikaanse Republiek onderworpen zijn aan de visumplicht dient betrokkene in het bezit te zijn van een

Schengenvisum. Betrokkene is niet in het bezit van een Schengenvisum en zodoende beschikt hij niet

over een grensoverschrijdend document.

[…]”.

2. Over de rechtspleging

Waar verzoeker vraagt om het ingestelde beroep te behandelen in de Franse taal dient erop te worden

gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de partijen maar

op dwingende wijze wordt geregeld door 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). Dit artikel 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.”

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in

artikel 53 van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbereidende

werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van

een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat

aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos

aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te

worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de

diensten waarvan de werking het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen

in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en bijgevolg

ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de

akte waarvan de vernietiging wordt gevorderd.
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De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig van

overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van talen in bestuurszaken (Les

Novelles, v° Droit administratif, tome VI, Brussel, Bruylant, 1975, p. 737, randnrs. 2249-2250). Gelet op

het voorgaande en het feit dat bestreden beslissing door het bestuur, conform de bepalingen van de

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, werd genomen in

het Nederlands dient de Nederlandse taal als proceduretaal door de Raad te worden gehanteerd. Ter

terechtzitting heeft verzoeker ook geen bezwaar gemaakt tegen de behandeling van zijn zaak in het

Nederlands.

3. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat,

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen.

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de

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

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter

3.2.1. De wettelijke bepaling

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

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

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

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

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of

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

Verzoeker betoogt dat hij van zijn vrijheid is beroofd met het oog op terugdrijving en aldus het uiterst

dringend karakter van de vordering afdoende blijkt.

Dit kan worden aangenomen. Aangezien vaststaat dat verzoeker is vastgehouden in een welbepaalde

plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet en gelet op de bepalingen

van artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet, dient het imminent karakter van de

tenuitvoerlegging van de bestreden terugdrijvingsmaatregel te worden aangenomen. Verweerder betwist

dit ook niet in de nota met opmerkingen.

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan.

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

3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde
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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 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.

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde

3.3.2.1. Verzoeker voert in een enig middel onder meer de schending aan van artikel 62 van de

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

motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de motiveringsplicht en

van het zorgvuldigheidsbeginsel. Hij betoogt ook dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout.

Verzoeker gaat niet akkoord met de motivering die aan de bestreden beslissing ten grondslag ligt. Hij

geeft aan dat hij afkomstig is van de Centraal-Afrikaanse Republiek en dat het gegeven dat hij in

Frankrijk is erkend als vluchteling verklaart waarom op de Franse verblijfstitel het woord “réfugié” is

bijgevoegd. Ook stelt hij dat het logisch is dat zijn nationaal paspoort niet de vermelding “vluchteling”

bevat. Hij geeft aan dat niet kan worden betwist dat de geldige Franse verblijfstitel hem toebehoort.

3.3.2.2. Verweerder repliceert op dit punt in de nota met opmerkingen als volgt:

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoeker niet betwist dat zijn nationaliteit op het

paspoort van Centraal-Afrika niet overeenstemt met de nationaliteit op zijn Franse verblijfstitel, reden

waarom hij in het bezit dient te zijn van een geldig visum om het Schengengrondgebied te betreden,

zoals trouwens blijkt uit de door verzoeker aangehaalde artikelen van de Schengengrenscode.

De bestreden beslissing, de bijlage 11, werd genomen op basis van artikel 3, eerste lid, 2° van de

Vreemdelingenwet, dat als volgt luidt:

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan door de met de

grenscontrole belaste overheden worden teruggedreven, de vreemdeling die zich in een van de

volgende gevallen bevindt:

2° wanneer hij het Rijk poogt binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2

vereiste documenten;”

België heeft, als Schengenlidstaat, de plicht op zich heeft genomen om grenscontroles uit te voeren ten

aanzien van vreemdelingen die via het grondgebied van het Rijk de Schengenlidstaten wensen binnen

te komen.

Zoals voor alle reizigers en voor alle landen van het Schengengrondgebied het geval is, is er steeds een

grenscontrole waar onder andere gevraagd wordt naar de reis- en/of verblijfsdocumenten.

De bestreden beslissing motiveert als volgt:

[…]

Gezien verzoekers Frans reisdocument voor vluchtelingen, met als nationaliteit “Vluchteling uit Centraal-

Afrika” sedert 02.09.2016 vervallen is, kan hij hiermee niet meer reizen en dient hij derhalve, naast een

geldig paspoort eveneens in het bezit te zijn van een geldig visum, quod non.

Verzoeker, die in zijn verzoekschrift stelt dat hij, om terug te keren naar Frankrijk, een nieuw paspoort

heeft moeten aanvragen, toont niet aan dat hij op dat ogenblik niet in de mogelijkheid was om, bij de

Franse ambassade, een visum aan te vragen, ten einde in Frankrijk zijn verblijfspapieren in orde te

brengen, zoals hem trouwens werd meegedeeld door de Franse autoriteiten in Kameroen.

[…]

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing

worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft kunnen

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover

hij in rechte beschikt.
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Er wordt immers aangegeven op grond van welke juridische grondslagen deze werden genomen, zijnde

artikel 3, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Er wordt verder, met verwijzing naar de toepasselijke

wetsbepalingen, gemotiveerd waarom hem het recht op terugkeer niet kan worden toegekend. Uit het

verzoekschrift blijkt ook dat verzoeker deze motieven kent, zodat een schending van de formele

motiveringsplicht niet wordt aangetoond.

In de mate dat hij de motieven van de bestreden beslissing inhoudelijk aanvecht en aldus de schending

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad van State

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 is na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling

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 kunnen komen.

Verzoeker, die geen concrete elementen aanbrengt ter weerlegging van de motieven van de bestreden

beslissing, toont niet aan dat de bestreden beslissing werd genomen met schending van de materiële

motiveringsplicht.

Uit de bespreking van het middel blijkt dat verzoeker er niet in slaagt aan te tonen met welke feiten of

gegevens, die aan verweerder gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van de

beslissing, verweerder geen rekening heeft gehouden.”

3.3.2.3. Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient prima facie te worden gesteld dat de motieven van de

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoeker er

kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te vechten

met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste

doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober

2006, nr. 164.298).

Waar verzoeker aangeeft niet akkoord te gaan met de motivering van de bestreden beslissing en

betoogt dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout, wordt het middel onderzocht vanuit het

oogpunt van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel en dit in het licht van de

toepassing van de bepalingen van artikel 3, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS

28 oktober 2002, nr. 111.954).

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt daarnaast de overheid de verplichting op haar beslissingen op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr.

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.

Artikel 3, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan door de met de

grenscontrole belaste overheden worden teruggedreven, de vreemdeling die zich in een van de

volgende gevallen bevindt :

[…]

2° wanneer hij het Rijk poogt binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 vereiste

documenten;”.

Het is in casu niet betwist dat verzoeker zich aanbood bij de grenscontrolediensten met de volgende

documenten:

- een geldig nationaal paspoort van de Centraal-Afrikaanse Republiek afgegeven op 12 augustus

2015;
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- een vervallen reisdocument voor vluchtelingen van Frankrijk (geldig van 3 september 2014 tot 2

september 2016);

- een Franse verblijfstitel geldig van 18 december 2014 tot 17 december 2024 met als vermelding

bij de nationaliteit “vluchteling Centraal-Afrikaanse Republiek”.

Het is niet betwist dat het reisdocument voor vluchtelingen van Frankrijk is vervallen en bijgevolg niet

langer kan dienen als reisdocument.

Het is evenmin betwist dat het nationaal paspoort van de Centraal-Afrikaanse Republiek wel geldig is en

kan dienen als reisdocument, doch dit reisdocument dient – gelet op de visumplicht die geldt voor

onderdanen van de Centraal-Afrikaanse Republiek – vergezeld te gaan van een geldig visum dan wel

een geldige machtiging tot verblijf. In casu weigert verweerder de voorgelegde geldige Franse

verblijfstitel te aanvaarden als visumvervangend document, omdat de nationaliteit op de Franse

verblijfstitel (“vluchteling Centraal-Afrikaanse Republiek”) niet overeenkomt met de nationaliteit die blijkt

uit het voorgelegde nationale paspoort.

In zoverre verweerder stelt dat verzoeker dit motief niet zou betwisten, kan hij op het eerste zicht niet

worden bijgetreden. Verzoeker stelt dat hij afkomstig is van de Centraal-Afrikaanse Republiek en dat het

gegeven dat hij in Frankrijk is erkend als vluchteling verklaart waarom op de Franse verblijfstitel het

woord “réfugié” is bijgevoegd. Ook stelt hij dat het logisch is dat zijn nationaal paspoort niet de

vermelding “vluchteling” bevat. Hij geeft aan dat niet kan worden betwist dat de geldige Franse

verblijfstitel hem toebehoort.

De Raad stelt vast dat zowel op de Franse verblijfstitel als op het nationale paspoort van verzoeker

melding wordt gemaakt van zijn Centraal-Afrikaanse nationaliteit. Het motief dat de nationaliteit niet zou

overeenstemmen, vindt prima facie geen steun in deze stukken. Het gegeven dat verzoeker erkend is

als vluchteling in Frankrijk doet aan de voorgaande vaststelling op het eerste zicht geen afbreuk. Dit

doet op het eerste zicht evenmin afbreuk aan het gegeven dat verzoeker in het bezit is van een geldige

Franse verblijfsvergunning, die als visumvervangend document kan gelden (zie artikel 6 van de

Schengengrenscode). Prima facie dringt de vaststelling zich bijgevolg op dat de bestreden beslissing

steunt op incorrecte vaststellingen, minstens kennelijk onredelijk is.

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt prima facie

aangetoond.

Er dient derhalve te worden besloten dat door verzoeker een ernstig middel wordt aangevoerd.

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan.

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.
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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.

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde

Verzoeker betoogt als erkend vluchteling verblijfsgerechtigd te zijn in Frankrijk en aldaar twee

minderjarige kinderen te hebben. Hij verbindt dit met het grondrecht op eerbiediging voor zijn

familieleven zoals dit wordt beschermd door artikel 8 van het EVRM.

Verweerder stelt dat een schending van artikel 8 van het EVRM niet blijkt. Hij betwist als dusdanig niet

dat er sprake is van een gezins- of familieleven, doch wijst erop dat verzoeker lange tijd afwezig was

van het Schengengrondgebied en de thans bestreden beslissing geen noodzakelijk definitieve

verwijdering inhoudt. Hij is van mening dat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel niet is aangetoond.

De Raad herhaalt dat verweerder als dusdanig niet betwist dat verzoeker twee minderjarige kinderen

heeft in Frankrijk. Verzoekers lange afwezigheid van het Schengengrondgebied sluit een

beschermenswaardig gezins- of familieleven in de zin van artikel 8 van het EVRM niet uit. Er werd ook

reeds vastgesteld dat prima facie verzoeker op incorrecte dan wel kennelijk onredelijke gronden de

toegang tot het Schengengrondgebied werd geweigerd. In deze omstandigheden kan worden aanvaard

dat verzoeker door de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig

nadeel dreigt te ondergaan. Er dient in dit verband ook te worden gesteld dat de Raad de vereiste dat

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel moet worden aangetoond niet op een overdreven restrictieve of

formalistische wijze vermag te interpreteren aangezien dit tot gevolg zou kunnen hebben dat aan de

rechtsonderhorigen een effectief rechtsmiddel wordt ontzegd in de gevallen waar zij een verdedigbare

grief hebben.

Aan de voorwaarden van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan.

3.5. Aangezien is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden dient de schorsing bij uiterst dringende

noodzakelijkheid te worden bevolen.

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

onderzocht.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

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

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2

februari 2018 tot terugdrijving, wordt bevolen.

Artikel 2

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht februari tweeduizend achttien door:

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT I. CORNELIS


