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 nr. 113 295 van 4 november 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X  

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 2 november 2013 

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 staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 29 oktober 2013 tot terugdrijving 

(bijlage 11) en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van dezelfde datum tot vasthouding in een 

welbepaalde aan de grens gelegen plaats.  

 

Gezien titel Ibis, 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 4 november 2013 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 4 november 

2013 om 11 uur 30. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. ILUNGA-KABEYA, die verschijnt voor de verzoekende partij 

en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij diende op 28 augustus 2013 bij de Belgische ambassade te Kameroen een 

aanvraag in tot afgifte van een visum type D met het oog op studies in België. 
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1.2. Op 15 oktober 2013 stond de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding het door verzoekende partij gevraagde visum type D 

toe. 

 

1.3. Verzoekende partij arriveerde op 29 oktober 2013 op de luchthaven te Zaventem met vlucht SN369. 

Nadat zij was ondervraagd door de met de grenscontrole belaste diensten nam de gemachtigde de 

beslissing tot terugdrijving en de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen 

plaats.  

 

De beslissing tot terugdrijving, die verzoekende partij op  29 oktober 2013 werd ter kennis gebracht, is 

gemotiveerd als volgt: 

 

“Op 29.10.13 om 14.35 uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel Nationaal werd door ondergetekende, 

INP [D. G.]  

de heer / mevrouw : 

naam [L.F.] voornaam [G.E.] 

[…] 

die de volgende nationaliteit heeft Kameroen wonende te [....] 

 

houder van het document nationaal paspoort van Kameroen nummer […] 

afgegeven te DGSN op : 22.12.2010 

 

houder van het visum nr. […] van het type D afgegeven door Belgische ambassade in Yaounde 

geldig van 18.10.2013 tot 16.04.2014 

voor een duur van 180 dagen, met het oog op : studies 

 

afkomstig uit Douala met SN369 (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) : 

 

(E) Is niet in het bezit van documenten die het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staven (art. 3, eerste lid, 3°) 

 

Reden van de beslissing: Betrokkene verklaart naar België te komen om eraan de Universiteit van 

Bergen (België) de richting economie te komen volgen. Op basis van de opmerkingen op het visum, het 

visumdossier en de documenten in haar bezit blijkt dat zij haar visum heeft bekomen om een opleiding 

hotelschool te volgen aan de Hoge School van Saint-Ghislain (België). Betrokkene kan geen toelichting 

geven omtrent de te volgen studies en is niet op de hoogte van de te volgen procedures om als student 

naar België te komen. Ze verklaart dat alles voor het bekomen van haar visum (contacten 

onderwijsinstelling/ambassade, voorgelegde documenten, ) werd geregeld door de genaamde 

[Y.W.N.C.] dewelke haar op de luchthaven staat op te wachten. Afgaande op al deze gegevens 

(verklaringen / voorgelegde documenten) blijkt dat betrokkene niet op de hoogte is van de ondernomen 

en de te nemen stappen om bij aankomst aan de Belgische buitengrens te voldoen aan de voorwaarden 

van de afgifte van het visum (studies). 

 

Opmerkingen: Het visum nummer […] dient op basis van artikel 3 van de wet van 15.12.1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen te worden geannuleerd.” 

 

Dit is de eerste bestreden beslissing. 

 

De beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats, die verzoekende partij 

evenzeer op 29 oktober 2013 ter kennis werd gebracht, vormt de tweede bestreden beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering 

 

Wat betreft de tweede bestreden beslissing merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad) ambtshalve op dat een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen 
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plaats, overeenkomstig artikel 71, tweede 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) enkel aanvechtbaar is bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de 

plaats waar de vreemdeling wordt vastgehouden. De Raad is bijgevolg zonder rechtsmacht om kennis 

te nemen van het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging 

van deze beslissing. 

 

Het beroep betreffende de tweede bestreden beslissing is onontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep gericht tegen de eerste bestreden beslissing 

 

3.1. De Raad wijst erop dat artikel 43, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten die deze 

uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen dient te bevatten. 

 

Verzoekende partij betoogt dat een terugdrijving voorzien is op 4 november 2013 om 14 uur 50. Gelet 

op het feit dat verwerende partij dit gegeven bevestigt staat het uiterst dringend karakter van de 

vordering in casu niet ter discussie. 

 

Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan 

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. 

 

Verzoekende partij voert gespreid over twee middelen de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

artikelen 3, eerste lid 3°, 58 en 62 van de Vreemdelingenwet, van de zorgvuldigheidsplicht en van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

Zij betoogt dat de motivering van de eerste bestreden beslissing totaal inadequaat is en een miskenning 

van de werkelijkheid inhoudt. Verzoekende partij licht toe dat zij bij haar aankomst op de luchthaven te 

Zaventem een bewijs van inschrijving aan een hogeschool en een tenlasteneming heeft voorgelegd, 

zodat niet kan worden gesteld dat zij niet in het bezit was van documenten die het doel van het 

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden staven. Zij zet uiteen dat verwerende partij heeft 

nagelaten te motiveren waarom de door haar voorgelegde documenten inzake het doel van haar verblijf, 

met name het volgen van hogere studies, niet kunnen worden aanvaard. Tevens benadrukt zij dat zij 

inzake haar verblijfsomstandigheden nader heeft geduid dat zij over een tenlasteneming beschikt, dat zij 

in afwachting van het ogenblik dat zij over een studentenkamer beschikt bij een vriend van haar 

borgsteller kan verblijven en dat deze gegevens niet in overweging werden genomen. Zij meent tevens 

dat haar verklaringen niet goed werden begrepen door de politiefunctionaris die haar verhoorde. 

 

Verwerende partij werpt op dat verzoekende partij niet kon uiteenzetten aan welke onderwijsinstelling zij 

wenste te studeren aangezien zij verwees naar een universiteit en niet naar een hogeschool, dat zij niet 

op de hoogte was van de procedure om een inschrijving aan een onderwijsinstelling te verkrijgen in 

België, dat zij geen informatie kon geven over haar studies, dat zij eerder reeds naar België trachtte te 

komen, dat zij nooit eerder een Schengenland heeft bezocht, dat zij de persoon die garant staat voor 

haar verblijf niet kent en dat zij niet de vereiste basiskennis heeft om studies in België aan te vatten. 

Verwerende partij betoogt dat uit deze vaststellingen blijkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan 

de door verzoekende partij aangebrachte stukken, nu haar verklaringen en de neergelegde stukken niet 

overeenstemmen.   

 

Inzake de aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht stelt de Raad vast dat 

verzoekende partij op het ogenblik dat zij door de met grenscontrole belaste diensten werd ondervraagd  

bewijzen dat zij in België kwam studeren (visum gegeven met het oog op studies en een 

toelatingsbewijs voor de Haute Ecole de Hainaut – Condorcet)  kon aanbrengen en dat zij tevens kon 

toelichten welke vakken zij zou dienen te volgen (onder andere Engels, Spaans, Nederlands en 

economie) in het raam van de opleiding “gestion hôtelière”. Het feit dat verzoekster in plaats van te 

verwijzen naar studies aan een  “haute école” zou gesproken hebben van studies aan een “université” is 

niet van dien aard dat kan gesteld worden dat zij niet over de vereiste documenten beschikte om haar 
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reisdoel toe te lichten of dat haar verklaringen omtrent de precieze studies die zij wenste aan te vatten, 

waarbij moet worden benadrukt dat zij de voornaamste vakken uit het lessenrooster kon opsommen, 

niet overeenstemmen met de realiteit. 

 

Waar verwerende partij aangeeft van oordeel te zijn dat verzoekende partij de basiskennis mist om de 

voorgenomen studies aan te vangen kan, los van de vraag of het verwerende partij toekomt dit te 

beoordelen, slechts worden vastgesteld dat verzoekende partij over de nodige getuigschriften beschikt 

om tot de studies aan de hogeschool te Bergen te worden toegelaten. 

 

Het feit dat de verzoekende partij de hulp inriep van een derde persoon die meer vertrouwd is met 

bepaalde procedures, dat zij nooit eerder in een Schengenland verbleef en voorheen reeds aangaf naar 

België te willen komen, leidt in casu niet tot de vaststelling dat geen bewijswaarde kan worden verleend 

aan de door haar voorgelegde stukken met betrekking tot het doel van haar verblijf. 

 

In zoverre verwerende partij in haar nota met opmerkingen opwerpt dat verzoekende partij haar 

borgsteller niet persoonlijk kent, moet worden gesteld dat deze bemerking – zo zij al correct is – niets 

afdoet aan het feit dat zij de vereiste tenlasteneming heeft voorgelegd en heeft uiteengezet waar en hoe 

haar verblijf in België is geregeld. 

 

De toelichting van verwerende partij ter terechtzitting om te verduidelijken dat “eenzelfde modus 

operandi” reeds werd gehanteerd in een ander dossier doet evenmin afbreuk voorgaande constataties.  

 

De Raad dient derhalve prima facie te concluderen dat  de eerste bestreden beslissing niet is gesteund 

op correcte gegevens of minstens het gevolg is van een kennelijk onredelijke appreciatie van de 

beschikbare stukken. 

 

Het middel is ernstig. 

 

Verzoekende partij heeft een ernstig middel aangevoerd. 

 

Inzake de vereiste dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond stelt 

verzoekende partij dat zij een schooljaar dreigt te verliezen. Zij wijst er hierbij op dat zij haar studies 

maar mag aanvangen indien zij voor 1 december 2013 effectief in de lessen aanwezig is en onderbouwt 

dit standpunt met een overtuigingsstuk. 

 

Verwerende partij kan, gelet op de bespreking van het middel, niet worden gevolgd waar zij stelt dat niet 

blijkt dat verzoekende partij in België wenste te studeren. Wat betreft haar verdere betoog dat 

verzoekende partij er zelf voor opteerde na de start van het academiejaar haar studies aan te vatten 

moet daarnaast worden opgemerkt dat verwerende partij pas op 15 oktober 2013 de visumaanvraag 

van verzoekende partij inwilligde, zodat verzoekende partij pas na de start van het academiejaar naar 

België kon komen. Verwerende partij kan het gegeven dat zij de visumaanvraag van verzoekende partij 

met enige vertraging behandelde niet tegen verzoekende partij gebruiken. 

 

Het verlies van een schooljaar kan in voorliggende zaak, ook gelet op de leeftijd van verzoekende partij 

en het feit dat zij haar studieplannen reeds een aantal maal diende uit te stellen, worden aanvaard als 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel. 

 

Verzoekende partij heeft een moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangetoond. 

 

De vaststelling dat het spoedeisend karakter van de vordering werd aangetoond en dat er voldaan is 

aan de in artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden 

leidt ertoe dat de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient te worden 

ingewilligd. 

 

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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 29 oktober 2013 tot terugdrijving wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 29 

oktober 2013 tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats is onontvankelijk.   

 

Artikel 3 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier november tweeduizend dertien door: 

 

dhr. G. DE BOECK,   wnd. voorzitter, 

  rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. J. GHEYLE,  toegevoegd griffier 

 

 

 

 

 

De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

J.GHEYLE   G. DE BOECK 


