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nr. 113 929 van 18 november 2013 

in de zaak RvV X / II 

In zake: 1. X 

2. 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 en X, die beiden verklaren van Rwandese nationaliteit te zijn, op 15 

november 2013 per faxpost heeft ingediend 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, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 12 november 2013 houdende 

weigering van toegang met terugdrijving (bijlage 11) en nietigverklaring van het visum en van de 

beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats, diezelfde dag aan de 

verzoekende partijen ter kennis gebracht. 

 

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 15 november 2013 waarbij de terechtzitting bepaald wordt op 18 november 

2013 om 11 uur 00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. SABAKUNZI die verschijnt voor de verzoekende partijen en 

van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 
 
1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Verzoekster en haar zoon werden op 12 november 2013 op de luchthaven van Zaventem 

onderschept door de Federale Politie. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de staatssecretaris) nam op 12 november 2013 beslissingen van weigering 

van toegang met terugdrijving (bijlage 11). 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd: 

 

“Op 22/02/2013 om 12.15 uur aan de grensdoorlaatpost Brussel Nationaal Luchthaven Zaventem, werd 

door ondergetekende, (…), Hoofdinspecteur 

de mevrouw naam N.(…) voornaam M.(…) geboren op (…) te (….), geslacht (m/v) Vrouwelijk die de 

volgende nationaliteit heeft Rwanda wonende te [....] 

houder van het document paspoort nummer PC180761 

afgegeven te Kigali op : 11/07/2013 

houder van het visum nr. 010938979 van het type C afgegeven door Belgische ambassade 

geldig van 12.11.2013 tot 17.12.2013 

voor een duur van 20 dagen, met het oog op : /// 

+ 1 kind, M.(…), N.(…) F.(…) 

Paspoort n° PC 180103535 Kigali 04/01/2010 

Visum N° 010938978 type C door Belgische Ambassade 

Geldig van 12.11.2013 tot 17.12.2013 duur van het verblijf 20 dagen. 

afkomstig uit Istanbul met TK1943 (…), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het 

grondgebied aan hem wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid of artikel 6 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 redenen : 

(…) 

(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 op basis van toeristische motieven naar België te komen. 

Ze kent enkel ‘les jardins botaniques’ als bezienswaardigheid. Zij verklaart een lijst van 

bezienswaardigheden naar Brussel te hebben overgemaakt aan de ambassade om haar visum te 

bekomen maar ze is de lijst vergeten en kent ze enkel nog de botanische tuinen te Brussel. De 

bezienswaardigheden bevinden zich alleen in Brussel maar haar reservatie is voor een hotel te Diest. 

Betrokkene is niet in het bezit van reisdocumentatie, stadsplannetjes of enige andere vorm van 

toeristische referentie, Hierdoor voldoet betrokkene niet langer aan de voorwaarden die gesteld werden 

bij de aflevering van het visum.  

Het volgende document/de volgende documenten kon(den) niet worden overgelegd : 

Geen toeristische info, reisbrochures, stadsplannetjes of enige andere vorm van toeristische referentie. 

(…)” 

 

1.3. Op 12 november 2013 trof de gemachtigde van de staatssecretaris eveneens een beslissing een tot 

nietigverklaring van een visum. Verzoekers werden hiervan eveneens op diezelfde dag in kennis 

gesteld.  

 

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

 

“Mevrouw, Meneer N.(…), M.(…) T.(…) 

(…) 

Op verzoek van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor 

Maatschappelijke Integratie, 

uw visum onderzocht. Nummer 010938979, afgegeven: 31.10.2013. 

+ 1 kind : M.(…) N.(…) F.(…) 19.08.2008  

 

□het visum is geweigerd  

X het visum is nietig verklaard  

□ het visum is ingetrokken 
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Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

(…) 

2. X  het doel en omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond (artikel 

32,1, a), Il en artikel 34, 1) van de verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de 

Raad van 13.07.2009 tôt vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode) 

Betrokkene verklaart op basis van toeristische motieven naar België te komen. Ze kent enkel "les jardins 

botaniques" als bezienswaardigheid. Zij verklaart een lijst van bezienswaardigheden naar Brussel te 

hebben overgemaakt aan de ambassade om haar visum te bekomen maar is ze deze lijst vergeten en 

kent ze enkel nog de botanische tuinen te Brussel. De bezienswaardigheden bevinden zich alleen in 

Brussel maar haar reservatie is voor een hotel te Diest. Betrokkene is niet in het bezit van 

reisdocumentatie, stadsplannetjes of enige andere vorm van toeristische referentie. Hierdoor voldoet 

betrokkene niet langer aan de voorwaarden die gesteld werden bij de aflevering van het visum. 

Het volgende document/de volgende document(en) kon(den) niet worden overgelegd: geen toeristische 

info, reisbrochures, stadsplannetjes of enige andere vorm van toeristische referentie. 

(…)” 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris nam op 12 november 2013 tenslotte een beslissing tot 

vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats. Verzoekers werden hiervan eveneens op 

12 november 2013 in kennis gesteld.  

 

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

 

“Gelet op het artikel 74/5, § 1,1°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door de wet 

van 18 juli 1991 ; 

Overwegende dat 

1 de genaamde N.(…), M.(…) T.(…)  

(…) 

geboren te van nationaliteit Rwandese,  

(…) 

+ een kind / un enfant : M.(…), N.(…) F.(…)  

(…) 

met toepassing van de bepalingen van de wet van 15 december 1980, door de met grenscontrole 

belaste overheden kan worden teruggedreven. 

(…) 

Overwegende dat de terugdrijving van Nyiranzigiye, Marie Therese niet onmiddellijk kan uitgevoerd 

worden eh betrokkene steeds ter beschikking moet zijn van de vervoerder, die verplicht is de 

terugdrijving zo snel mogelijk te realiseren, wordt het noodzakelijk geacht betrokkene vast te houden in 

een welbepaalde aan de grens gelegen plaats om de terugdrijving te waarborgen. 

(…) 

In uitvoering van het bovengenoemd artikel 74/5, § 1, 1° van de wet van 15 december 1980, wordt 

besloten om betrokkene vast te houden te Steenokkerzeel, transitcentrum Caricole.2 

(…) 

 

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep 

 

2.1. Ambtshalve stelt de Raad vast dat tweede verzoeker minderjarig is en bijgevolg niet 

procesbekwaam. Hij werd bij zijn vordering niet wettelijk vertegenwoordigd door zijn ouders en beschikt 

gezien zijn geringe leeftijd van 5 jaar niet over het vereiste onderscheidingsvermogen om eigenhandig 

op te treden. 

 

2.2. De vordering is niet ontvankelijk voor zover ze werd ingediend door tweede verzoeker wegens het 

gebrek aan de vereiste (proces-)bekwaamheid. 

 

2.3. De derde bestreden beslissing omvat een maatregel van vrijheidsberoving zoals bedoeld in 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). Voormeld 

wetsartikel luidt als volgt: 
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“De vreemdeling die met toepassing van artikel 74/5 vastgehouden wordt in een welbepaalde aan de 

grens gelegen plaats, kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen 

bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de plaats waar hij wordt vastgehouden.” 

 

2.4. Het beroep is niet ontvankelijk voor zover het gericht is tegen de beslissing tot vasthouding in een 

welbepaalde aan de grens gelegen plaats omdat de Raad hiervoor onbevoegd is wegens gebrek aan 

rechtsmacht. 

 

3. Over de rechtspleging 

 

3.1. In haar verzoekschrift vraagt verzoekster het Frans als proceduretaal. 

 

3.2. De Raad wijst erop dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de 

partijen maar op dwingende wijze geregeld wordt door artikel 39/14 van 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.” 

 

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

artikel 53 van de 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 (Gedr. 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 werkkring 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 gevorderd wordt. (Les 

Novelles, deel IV, p737).  

 

3.4. Bijgevolg dient de zaak voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te worden behandeld in taal 

van de bestreden beslissing, in casu het Nederlands, waardoor de vraag van verzoeker niet kan worden 

ingewilligd. 

 

4. Het van rechtswege schorsend effect van het indienen van de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid 

 

4.1. De ingestelde vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft van rechtswege 

schorsende werking, gelet op de samenlezing van het gestelde in de artikelen 39/83 en 39/82, § 4, 

tweede lid van vreemdelingenwet. 

- Artikel 39/83 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Behalve mits toestemming van de betrokkene, zal ten aanzien van een vreemdeling die het voorwerp 

uitmaakt van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, slechts tot gedwongen uitvoering van deze 

maatregel worden overgegaan ten vroegste drie werkdagen zijnde iedere dag behalve een zaterdag, 

zondag of wettelijke feestdag, na de kennisgeving van de maatregel.” 

- Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

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

tenuitvoerlegging ervan imminent is, en heeft hij nog geen vordering tot schorsing ingeleid, dan kan hij 

de schorsing van deze beslissing vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Heeft de vreemdeling 
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met toepassing van deze bepaling binnen drie werkdagen zijnde iedere dag behalve een zaterdag, 

zondag of wettelijke feestdag, na de betekening van de beslissing een vordering bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid ingeleid, dan wordt deze afgedaan binnen de achtenveertig uren na de ontvangst door 

de Raad van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

Komt de geadieerde kamervoorzitter of rechter in vreemdelingenbetwistingen niet binnen deze termijn 

tot een uitspraak, dan moet hij daarvan de eerste voorzitter of voorzitter op de hoogte brengen. Deze 

neemt de nodige maatregelen opdat er ten laatste binnen de 72 uur na de ontvangst van het 

verzoekschrift een uitspraak wordt gewezen. Inzonderheid kan hij daartoe de zaak evoceren en er zelf 

uitspraak over doen. Indien de schorsing niet werd toegestaan, dan wordt de dwanguitvoering van de 

maatregel opnieuw mogelijk.”; 

 

4.2. Artikel 39/83 van de vreemdelingenwet houdt in dat de verzoekende partij, na de kennisneming van 
een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, van rechtswege beschikt over een schorsende termijn van 
drie werkdagen zijnde iedere dag behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, na de 
kennisgeving van de maatregel. Deze houdt in dat de verzoekende partij, behalve mits haar 
toestemming, niet het voorwerp kan uitmaken van een gedwongen tenuitvoerlegging.  
Heeft de verzoekende partij binnen die schorsende termijn een beroep tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend, wat in casu het 

geval is, dan volgt uit de samenlezing van de hiervoor aangehaalde artikelen 39/83 en 39/82, § 4, 

tweede lid van de vreemdelingenwet dat dit beroep van rechtswege schorsend is en dit tot op het 

ogenblik van de uitspraak van de Raad. In dit geval is de Raad er wettelijk toe gehouden om met 

toepassing van artikel 39/82, § 4, tweede lid, tweede zin van de Vreemdelingenwet, de zaak af te doen 

binnen de in de vreemdelingenwet gestelde termijnen, waarbij deze organisatiegebonden termijnen zijn 

waarvan de overschrijding geen gevolgen heeft op het van rechtswege schorsend effect. 

 

4.3. In casu werd het beroep ingesteld binnen de door artikel 39/83 van de vreemdelingenwet voorziene 

termijn van drie werkdagen waardoor de gedwongen tenuitvoerlegging, die blijkens het faxbericht van 

het terzake bevoegde bureau van de Dienst Vreemdelingenzaken van 16 november 2013 op 16 

november 2013 om 11.50 u in het vooruitzicht werd gesteld, minstens van rechtswege wordt geschorst 

tot op het ogenblik van de uitspraak van onderhavig arrest.  

 

5.  Over de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging 

 

5.1. Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de 

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien 

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

dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. Verder kan 

overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen 

worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op 

voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel kan berokkenen. Uit het voorgaande volgt dat, opdat de vordering kan worden 

ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld.  

 

5.2.1. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, 

derde lid van de vreemdelingenwet, is erop gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a 

fortiori, de vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). Zoals vermeld 

onder punt 3.1, bepaalt artikel 43, § 1 van het PR RvV dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid 

wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die deze uiterst 

dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter 

van de uiterst dringende procedure tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling waarin de vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop 

van de rechtspleging voor de Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van 

de verwerende partij tot een strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk, en 

op het eerste gezicht onbetwistbaar, moet zijn. 



 

RvV X - Pagina 6 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

5.2.2. In haar verzoekschrift voert verzoekster het volgende aan met betrekking tot de uiterst dringende 

noodzakelijkheid: 

 

“Les requérants ont reçu les trois décisions le 12 novembre 2013. Le lendemain, 13 novembre 2013, par 

l’entremise de leurs Conseils, les requérants ont introduit un recours gracieux devant l’Office des 

Etrangères. Le 14 novembre 2013, l’Office des Etrangers a pris une décision de maintien de sa 

décision. Le même jour, l’Office des Etrangers a indiqué qu’un vol est programmé pour le samedi 16 

novembre 2013, pour le rapatriement vers le Rwanda des requérants. 

Vu l’imminence de l’exécution de la décision de rapatriement de l’Office des Etrangers, ce recours en 

suspension est introduit en extrême urgence, pour les requérants ne soient pas rapatriés, alors qu’ils 

estiment toujours en droit de réaliser l’objectif de leur voyage. 

Les requérants requièrent que le Conseil du Contentieux des Etrangers statuent en urgence, avant 

l’exécution de la décision de refoulement. » 

 

5.2.3. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekster sedert 12 november 2013 

van haar vrijheid werd beroofd. De repatriëring van verzoekster werd op 16 november 2013 om 11.50 u 

in het vooruitzicht gesteld. Het lijkt aannemelijk dat de behandeling van een eventuele gewone vordering 

tot schorsing en nietigverklaring te laat zou komen waardoor dit rechtsmiddel zijn effectiviteit dreigt te 

verliezen. De verwerende partij betwist het dringend karakter van de vordering niet. 

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is bijgevolg voldaan. 

 

5.3. 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). 

 

5.3.1. 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 schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Hieruit volgt tevens dat 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 bepaling van het EVRM heeft willen aanvoeren, het 

niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door haar geschonden 

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

beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

5.3.2. Teneinde 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 
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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 die 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, Conka/ 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 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.  

 

5.3.2.1. Verzoekster voert drie onderscheiden middelen aan.  

In een eerste middel voert verzoekster de machtsafwending of de machtsoverschrijding aan en de 

schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereisten. Verzoekster 

formuleert haar grieven als volgt: 

« Madame N.(…) M.(…) T.(…) a clairement indiqué à l'agent que même s'elle comprend un peu de 

français, la langue qu'elle maîtrise le mieux c'est le kinyarwanda., La diligence aurait obligé la présence 

d’un interprète, ce qui ne fut pas fait, alors que Madame N.(…) M.(…) T.(…) était arrivée à l'aéroport à 

14 h 25 et que la décision lui a été notifiée à 18 h 40, selon la version de l'inspecteur de police. Ce n'est 

donc pas par manque de temps que les services d'un interprète n'ont pas été requis, 

En outre, les décisions attaquées sont en partie en français, en partie en néerlandais, langue que 

les requérants ne connaissent pas du tout. Il se trouve que les parties essentielles des décisions, à 

savoir le retrait des visas et le refoulement, sont rédigées en néerlandais. Ces parties n'ont pas été 

traduites aux requérants. 

Le problème de langue a empêché aux requérants d'exprimer convenablement la nature de leur 

voyage ainsi que les conditions de leur court séjour, d'où certainement les décisions attaquées. » 

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van het algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur en van artikel 32 van de Grondwet: 

« Dans leur lettre de recours gracieux du 13 novembre 2013, les conseils des requérants ont demandé 

à la partie adverse de leur donner copie du dossier administratif, 

La partie adverse n'a jamais voulu donner cette copie, en violation flagrante du principe des droits de la 

défense. » 

In een derde middel voert verzoekster de schending aan van het evenredigheidsbeginsel: 

« La partie adverse ne prouve pas qu'elle subirait un quelconque préjudice s'elle permettait aux 

requérant d'effectuer leur voyage touristique d'à peine deux semaines. Les requérants ont une 

réservation d'hôtel. Ils ont sur eux une somme de 6.000 Euros, largement suffisante pour couvrir leurs 

besoins. 

Par contre, en prenant une décision de refoulement, les parties requérantes subissent des pertes de 

temps et d'argent, sans parler du préjudice moral. » 

Aan haar verzoekschrift voegt verzoekster een reeks documenten toe die betrekking hebben op haar 

activiteiten in haar land van herkomst en haar geplande verblijf in België (Verzoekschrift bijlagen 1-11 + 

17). Ter terechtzitting legt verzoekster een document neer waaruit blijkt dat verzoekster beschikte over 

6500 Euro om haar verblijf in België te financieren. 
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5.3.3.2. De drie door verzoekster aangevoerde middelen worden hieronder gezamenlijk behandeld. 

 

5.3.3.3. Krachtens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van 

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste 

rechtspraak van de Raad van State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de 

overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij 

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari 

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoekster zet in haar middelen niet uiteen welke 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur zij geschonden acht en op welke wijze artikel 32 van de 

Grondwet zou zijn geschonden. De middelen zijn niet ontvankelijk voor zover daarin de schending van 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en artikel 32 van de Grondwet worden aangevoerd. 

 

5.3.3.4. Verzoekster meent dat er essentiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen 

werden geschonden aangezien er volgens haar bij haar gehoor een tolk Kinyarwanda aanwezig had 

moeten zijn en aangezien de beslissingen (gedeeltelijk) in het Nederlands werd opgesteld en dat deze 

niet werden vertaald. De Raad wijst erop dat verzoekster niet aangeeft op grond van welk wettelijk 

voorschrift zij de bestreden beslissingen nietig acht. Geen enkele bepaling schrijft voor dat bij het nemen 

van de beslissing van weigering van toegang met terugdrijving door het bestuur het Kinyarwanda zou 

moeten worden gebruikt. De Raad stelt trouwens vast dat de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op 

het gebruik van de talen in bestuurszaken te dezen werden gerespecteerd.  

 

5.3.3.5. Verzoekster beweert vervolgens dat de verwerende partij niet is ingegaan op haar vraag in het 

kader van de willige beroepen die op 13 november 2013 door de advocaten van verzoekster werden 

ingediend, om een kopie van het administratief dossier over te maken (Verzoekschrift, bijlage 12). De 

Raad merkt echter op dat uit het antwoord van de gemachtigde van de staatssecretaris van 14 

november 2013 blijkt dat er reeds op 12 november 2013 beslissingen werden genomen en dat naar 

aanleiding van de grieven van verzoekster verwezen wordt naar de procedure voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. Verzoekster toont trouwens niet aan dat zij in het kader van onderhavige 

procedure geen inzage zou kunnen krijgen in het administratief dossier zoals dit door de verwerende 

partij werd neergelegd, zodat haar rechten van verdediging niet geschonden werden. 

 

5.3.3.6. Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het 

tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). 

 

5.3.3.7. Met haar betoog over het verlies van tijd en geld toont verzoekster niet aan dat de gemachtigde 

van de staatssecretaris kennelijk onredelijk te werk ging door op grond van de vaststelling dat 

verzoekster niet in het bezit was van toeristische informatie, enkel de “jardins botaniques” kon 

opnoemen als bezienswaardigheid en over een reservatie voor een hotel in Diest beschikte, te besluiten 

dat zij het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden niet kon staven zoals 

vereist door artikel 3, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet. Ter terechtzitting wijst de raadsman van 

verzoekster erop dat zij in Rwanda haar reis had voorbereid en een lijst had opgemaakt van de 

bezienswaardigheden, maar dat zij deze vergeten was toen zij afreisde. De Raad stelt vast dat de 

gemachtigde van de staatssecretaris onmogelijk kan worden verweten dat hij geen rekening hield met 

documenten die verzoekster niet op zich droeg en die slechts in het kader van onderhavig beroep 

worden neergelegd (zie bijlagen verzoekschrift en ter terechtzitting neergelegd stuk). De Raad kan 

hierop geen acht slaan, aangezien hij de regelmatigheid van een bestuurshandeling immers dient te 

beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 2 juli 2008, nr. 2 982 (c)). 
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Er is geen sprake van machtsafwending of machtsoverschrijding. Er werd evenmin een schending 

aangetoond van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen of van het 

evenredigheidsbeginsel. 

 

De drie aangevoerde middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

5.4. 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, wat 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. 

 

5.4.1. 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. 

 

5.4.2.1. Verzoeker roept het volgende moeilijk te herstellen ernstig nadeel in: 

 

“Les requérants ont sacrifié beaucoup de moyens pour effectuer une visite touristique en Belgique, 

Beaucoup de temps a été sacrifié pour l'organisation de ce voyage. Madame N.(…) a laissé seuls son 

époux et ses deux autres enfants, elle ne s'est pas occupée de ses activités professionnelles et de ses 

études, pour réaliser son projet de visiter la Belgique. 

Un rapatriement forcé et précipité vers le Rwanda va sonner le glas de son projet et personne ne pourra 

la dédommagée des pertes occasionnées par ces décisions injustifiées. 

Les requérants n'ont aucune intention d'introduire une demande d'asile ni en Belgique ni ailleurs. Elles 

ne comprennent pas les décisions attaquées,, dès lors que c'est la partie adverse qui, au préalable, à 

donner son autorisation pour que les autorités consulaires belges à Kigali leur délivre un visa en bonne 

et due forme. » 

 

5.4.2.2. Verzoekster koppelt haar nadeel koppelt aan de middelen die zij heeft geïnvesteerd in haar 

toeristisch verblijf in België. De Raad wijst erop dat een financieel verlies in de regel niet moeilijk 

herstelbaar is. Indien de bestreden beslissing onwettig zou worden bevonden, kan de verzoekende partij 

schadevergoeding vorderen die een genoegdoening kan vormen voor de aangevoerde schade (RvS 27 

december 2004, nr. 138 886). Ter terechtzitting stipt de raadsman van de verwerende partij aan dat uit 

de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat het verstoren van de vakantieplannen niet als een 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan worden aanzien (RvS 19 december 2003, nr. 126 668). 
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5.4.2.3. Het feit dat verzoekster geen intentie heeft om een asielaanvraag in te dienen, houdt geen 

verband met een eventueel nadeel dat zou voortspruiten uit de tenuitvoerlegging van de beslissing tot 

terugdrijving. Ook het feit de verwerende partij aan verzoekster eerder een visum werd afgeleverd door 

de Belgische vertegenwoordiging in Kigali, kan bezwaarlijk een moeilijk te herstellen nadeel doen 

ontstaan in hoofde van verzoekster. Het eerder afgeleverde visum ontslaat haar immers niet van haar 

verantwoordelijkheid om haar reisdoel op afdoende wijze te kunnen toelichten bij haar binnenkomst op 

het Belgisch grondgebied. 

 

Er werd geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangetoond. 

 

Dienvolgens is niet voldaan aan 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. 

 

6. De 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. 

 

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 achttien november tweeduizend dertien 

door: 

 

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

 

dhr. R. JACOBS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. JACOBS F. TAMBORIJN 

 


