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 nr. 128 182 van 21 augustus 2014 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat Romeo X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 

20 augustus 2014 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, 

belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding houdende de 

terugdrijving van 15 augustus 2014 aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 15 augustus 2014, 

van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens 

gelegen plaats van 15 augustus 2014 aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 15 augustus 

2014 en van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Justitie, belast met Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding houdende de nietigverklaring van haar 

visum van 15 augustus 2014 aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 15 augustus 2014. 

 

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 20 augustus 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 augustus 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. MBOG, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE  verschijnt voor de verwerende partij.) 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekende partij komt op 15 augustus 2014 met vlucht SN367 komende van Douala aan op de 

luchthaven te Zaventem. De grensinspectiediensten stellen vast dat verzoekende partij verklaart naar 

Madrid te gaan voor toeristische doeleinden. Er wordt vastgesteld dat zij in het bezit is van een van een 

bundeltje diploma’s/ attesten, een enkel ticket Brussel-Madrid. Zij legt een boeking voor van een hotel 

die na controle geannuleerd blijkt te zijn. Zij stelt ook eens Portugal te willen bezoeken doch slechts 

voor één dag. Zij meent dat Madrid aan de zee ligt. 

 

Op dezelfde dag neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, op basis van de vaststellingen die werden gedaan 

door de politiediensten, de beslissing tot terugdrijving en de beslissing tot nietigverklaring van het visum 

waarover verzoekende partij beschikte. Dit zijn de twee bestreden beslissingen. De verzoekende partij 

voegt eveneens aan het verzoekschrift de beslissing toe die de beslissing tot vasthouding in een 

welbepaalde aan de grens gelegen plaats is. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. In het verzoekschrift wordt niet gepreciseerd op duidelijke wijze welke volgens de verzoekende 

partij de bestreden beslissing is. Zij maakt melding van een beslissing genomen op 15 augustus 2014, 

diezelfde dag ter kennis gebracht. Op pagina 3 van het verzoekschrift onder de “Feiten en 

voorafgaanden” maakt de verzoekende partij melding van de beslissing tot terugdrijving en de 

beslissing tot terugdrijving. Ook op pagina 6 wordt gevraagd de “bestreden beslissing“ van de Dienst 

Vreemdelingenzaken dd. 15/08/2014” te schorsen. Als bijlage staat vermeld “Kopie bestreden 

beslissing” maar de verzoekende partij voegt de drie beslissingen toe. 

 

2.2. In de mate dat de verzoekende partij haar vordering is gericht tegen de beslissing tot vasthouding 

wordt het volgende opgemerkt: 

 

Wat de beslissing tot vrijheidsberoving betreft, moet worden gesteld dat deze beslissing 

overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet enkel vatbaar is voor een beroep bij de 

raadkamer van de correctionele rechtbank van de verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar de 

vreemdeling werd aangetroffen. De Raad is dan ook zonder rechtsmacht om kennis te nemen van het 

beroep in de mate dat het gericht is tegen deze beslissing. Hetgeen volgt heeft dan ook enkel 

betrekking op de beslissing tot terugdrijving en de beslissing tot nietigverklaring van de visum. Ter 

terechtzitting hierop gewezen wordt er door de advocaat van de verzoekende partij geen opmerking 

gemaakt. 

 

2.3. Waar verzoekende partij vraagt om het ingestelde beroep te behandelen in de Nederlandse taal 

dient er op te worden gewezen 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 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 werkkring 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 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 (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 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 
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Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de 

vernietiging gevorderd wordt. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging gevorderd wordt zijn 

immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de 

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 beslissingen 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.  

 

3. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

3.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/57, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen”. 

 

3.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82,§4, tweede lid, bedoelde vordering. Zij werd ingesteld 

binnen de vijfde dag na de kennisgeving van de beslissingen waartegen ze gericht is. Zij is tijdig 

ingediend en is derhalve ontvankelijk. 

 

4. Over de vordering tot schorsing 

 

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 dringende karakter 

 

4.2.1. 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”. 

 

 

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 dringend karakter van de vordering 
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wettelijk vermoed. Er is een repatriëring voorzien op 26 augustus 2014 om 14.55 uur. Het uiterst 

dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door verwerende partij. 

 

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 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. 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. 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 verzoeker 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 toepassing van deze voorwaarde 

 

4.3.2.1. Verzoekende partij voert in een enig middel de schending aan van artikel 2 lid 2 van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). Uit het middel blijkt dat tevens de schending van 

de artikel 3 van de Vreemdelingenwet wordt aangevoerd. 

 

Zij licht haar enig middel als volgt toe: 

 

“Artikel 2 lid 2 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

Wordt toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is:  

Hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van een visum of 

van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een staat 

die partij is bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die 

België bindt.  

 

Er is geen discussie over het feit dat verzoekster een geldige paspoort heeft, voorzien van een visum 

aangebracht door de Franse ambassade, hetzij een staat die partij is bij een voor België bindende 

internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen.  

Er is geen twijfel over de authenticiteit van het paspoort en van het visum dat op dat paspoort 

aangebracht werd.  

 

De verwerende partij beweert ten onrechte dat verzoeker het doel van haar reis niet bewezen zou 

hebben. De verwerende partij verwijst hierbij naar de bepalingen van artikel 3 van de 

vreemdelingenwet. Volgens dit artikel kan de vreemdeling worden teruggedreven wanneer hij geen 

document kan voorleggen ter staving van het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden.  
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Verzoeker kwam met een geldig visum type C afgeleverd door de Spaanse diplomatische autoriteiten. 

Ter staving van het doel en de omstandigheden van zijn verblijf heeft hij onder meer een Spaanse 

hotelreservatie en bewijs van voldoende bestaansmiddelen (meer dan 4000 euro) getoond.  

 

De reden waarom verzoeker geen rechtstreekse vlucht van Douala naar Madrid heeft genomen is dat 

de vlucht naar Madrid duurder was.  

Met betrekking tot de door de politie aangehaalde elementen dient het volgende gepreciseerd te 

worden.  

 

a. De reservatie van het hotel was geannuleerd  

 

De tegenpartij beweert in de bestreden beslissing dat de reservatie van verzoeker geannuleerd zou 

zijn. Dit wordt ten stelligste betwist.  

De reservatie van verzoeker was geldig en helemaal niet geannuleerd. De tegenpartij legt geen 

document voor waaruit zou blijken dat de reservatie van verzoeker geannuleerd zou zijn.  

 

b. Verzoeker zou een ticket enkel reis Brussel-Madrid  

 

De tegenpartij stelt dat verzoeker een ticket Brussel-Madrid heeft. maar hij heeft geen ticket Madrid-

Brussel.  

Er dient gepreciseerd te worden dat verzoeker een ticket Brussel-Douala had. Dit wordt helemaal niet 

betwist.  

Het feit dat verzoeker over een terug ticket Brussel-Douala beschikt dient voldoende te zijn om zijn 

terugkeer naar Douala te garanderen.  

De tegenpartij heeft vastgesteld dat verzoeker over voldoende bestaansmiddelen beschikte (meer dan 

4000 Euro). Hij is dan ook in staat om een ticket Madrid-Brussel te kopen.  

 

c. Betrokkene heeft geen notie van de te bezoeken plaatsen.  

 

Verzoeker reisde voor de eerste keer naar Madrid. Hij ging alles ontdekken. Men kan niet verwachten 

dat hij een geografische of culturele kennis toont van plaatsen die hij nog nooit gezien heeft.  

 

d. Verzoeker zou diploma’s in zijn zaak hebben  

 

Er dient vooreerst benadrukt te worden dat verzoeker betwist het feit dat hij in het bezit van diploma’s 

en attesten was.  

 

Bij zijn visumaanvraag heeft verzoeker van de Spaanse diplomatieke autoriteiten bewijzen van zijn 

tewerkstelling. De documenten waarover de tegenpartij heeft, betreffen documenten van tewerkstelling. 

Het ten onrechte dat de tegenpartrij beweert dat de verzoekende partij diploma’s heeft.  

Verzoeker reisde met de elementen die zijn visumaanvraagdossier samenstellen.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de door de verwerende partij aangehaalde elementen niet van die aard zijn 

om het doel van het reis van verzoeker te betwijfelen.  

 

Gelet op het voorgaande dient men vast te stellen dat het middel ernstig is en dat een schorsing van de 

bestreden beslissing zich opdringt;  

 

4.3.2.2. Wat de ingeroepen schending van artikel 2 van de Vreemdelingenwet schijnt de verzoekende 

partij aan te nemen dat het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum steeds een 

vrijgeleide is om automatisch het Rijk te betreden. Deze redenering kan niet gevolgd worden. Artikel 2 

van de Vreemdelingenwet dient gelezen te worden samen met artikel 3, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet dat voorziet dat de verzoekende partij in het bezit moet zijn van documenten die het 

doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden moeten staven. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij, zoals correct weergegeven in de 

bestreden beslissingen niet in het bezit was van enig bewijs, zoals reservaties, toeristische informatie, 

reisgidsen, stadsplannen en zo meer. De boeking voor een hotel dat werd voorgelegd was 

geannuleerd. Dit feitelijk gegeven werd opgezocht door de politie zoals blijkt uit het administratief 

dossier. De loutere ontkenning hiervan zonder enig begin van bewijs vermag deze vaststelling door de 

grenspolitie niet te wijzigen. Wel was hij in het bezit van onder meer werkgeversattesten, wat zoals 
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terecht in de bestreden beslissingen wordt opgemerkt bijzonder eigenaardig is als men verklaart Madrid 

omwille van toeristische doeleinde te bezoeken. Het gegeven dat deze attesten niet kunnen aanzien 

worden als diploma’s doet aan het voorgaande geen afbreuk nu de bestreden beslissingen ook 

verwijzen naar de attesten. Er kan niet ingezien worden, en de verzoekende partij faalt om hierover 

enige verduidelijking te geven waarom het bezit van werkgeversattesten nuttig of nodig zijn indien men 

Madrid enkel omwille van toeristische redenen wil bezoeken. 

 

4.3.2.3. In zoverre verzoekende partij betoogt dat zij beschikte over een Spaanse hotelreservatie blijkt 

uit het administratief dossier dat deze is geannuleerd. De verzoekende partij bewijst niet het tegendeel. 

Verder is het bezit van voldoende bestaansmiddelen op zich, naast het bezit van een geldig visum nog 

geen vrijgeleide om het Rijk te betreden indien niet is voldaan aan artikel 3, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet. Ook het loutere gegeven dat de verzoekende partij in het bezit zou zijn van een 

ticket Brussel- Douala maakt niet dat de bestreden beslissingen op kennelijk onredelijke wijze zou zijn 

genomen. 

 

Waar de verzoekende partij zou kunnen gevolgd worden dat zij geen gedetailleerde geografische en 

culturele kennis aan de dag dient te leggen over Madrid, het reisdoel, is het niet aannemelijk dat zo het 

bezoek aan Madrid bedoeld is om toeristische redenen , de verzoekende partij onwetend is over het 

gegeven dat Madrid niet aan zee ligt. Voorts is het evenmin aannemelijk dat de verzoekende partij wel 

werkgeversattesten als documentatie in haar bezit heeft maar voor het overige geen van de 

documenten opgesomd in de bestreden beslissingen indien zij werkelijk toerisme als doel heeft. De 

verzoekende partij kan prima facie niet gevolgd worden in haar stelling dat er geen elementen 

voorhanden zijn om aan het doel van haar reis, zoals voorgehouden, ernstig te twijfelen. 

 

De verzoekende partij blijft op het eerste zicht in gebreke om aannemelijk te maken dat de bestreden 

beslissingen steunen op foutieve gegevens of dat deze op kennelijk onredelijke wijze tot stand zijn 

gekomen. Er blijkt evenmin dat de belangen van verzoekende partij niet voldoende in rekening zijn 

gebracht. De Raad benadrukt dat het gegeven dat verzoekende partij beschikt over een geldig paspoort 

met een geldig visum niet impliceert dat zij zonder meer toegang kan krijgen tot het 

Schengengrondgebied. Artikel 3 van de Vreemdelingenwet laat verweerder immers toe om een aantal 

verificaties door te voeren. 

 

Een schending van de door de verzoekende partij aangehaalde bepaling(-en) blijkt prima facie niet. 

Voor het overige worden er geen (andere) grieven opgeworpen, ook geen die gericht zijn tegen de 

beslissing tot nietigverklaring van de visum. 

 

4.3.2.4. Verzoekende partij heeft geen ernstig middel aangevoerd. Aan de tweede cumulatieve 

voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

Dienvolgens is niet voldaan aan een van de drie cumulatieve voorwaarden om tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid over te gaan. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

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 

onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig augustus tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd.voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. M. RYCKASEYS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. RYCKASEYS M. BEELEN 

 


