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 nr. 137 964  van xx maand 2015 

in de zaak RvV X/ IX Kamer 

 

 

 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, thans de  

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift X, die verklaart van Congolese nationaliteit te zijn, op 3 februari 2015 heeft 

ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging 

te vorderen van de beslissing van de grenscontroleambtenaar van 30 januari 2015 houdende de 

terugdrijving. 

 

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 3 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2015 

om 11u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. MAFUTA LAMAN, 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 

 

De verzoekende partij heeft de Congolese nationaliteit. 

 

Op 30 januari 2015 bood de verzoekende partij zich aan te Zaventem, komende vanuit Lome, Togo. Zij 

was in het bezit van een reisdocument van Frankrijk voor erkende vluchtelingen en verblijfskaart van 

Frankrijk. 

 

Bij de controle bleek dat het reisdocument vervalsingen vertoonde. 

 

Op diezelfde dag werd het van valsheid beticht document gerechtelijk in beslag genomen en werd aan 

de verzoekende partij een beslissing tot terugdrijving ter kennis gebracht. Dit is thans de bestreden 

beslissing. 

 

2. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van 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. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. 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”. 

 

 

2.2.2. 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. De terugdrijving van de verzoekende partij is voorzien op 5 februari 

2015. Het staat aldus vast dat de tenuitvoerlegging van de verwijderingsmaatregel imminent is. 

 

De vordering werd ingediend op 3 februari 2015, zijnde 4 dagen na de kennisgeving van de bestreden 

beslissing. Aldus heeft de verzoekende partij met de nodige diligentie en alertheid gereageerd.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering wordt niet betwist door de verwerende partij. 

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

2.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 
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2.3.1. 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). De procedure is, 

luidens artikel 39/60 van de vreemdelingenwet, schriftelijk en de Raad kan enkel acht slaan op de 

elementen die in het verzoekschrift werden opgenomen. 

 

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. 

 

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. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, 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. 

 

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. 

 

2.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 
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2.3.2.1. De verzoekende partij voert in een eerste middel de schending aan van artikel 62 van de wet 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet) en van de artikelen 1, 2 en 3 van 

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

 

2.3.2.1.1. De verzoekende partij betoogt dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is 

aangaande haar administratieve en familiale situatie. Ze meent dat de motivering van de bestreden 

beslissing stereotiep is en dat er aldus geen rekening wordt gehouden met de specifieke elementen van 

het dossier. De verzoekende partij stipt aan dat zij op 2 april 2003 asiel had aangevraagd in Frankrijk en 

dat zij op 21 juni 2004 als vluchteling werd erkend. De verzoekende partij vervolgt dat ze gelet op het 

gegeven dat ze een erkende vluchtelinge is en over een verblijfskaart voor Frankrijk beschikt, in de 

mogelijkheid moet worden gesteld om verder te reizen naar Frankrijk en onder geen enkel beding mag 

worden teruggedreven. 

 

Artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat: 

 

“Voor de toepassing van deze wet moeten worden verstaan onder: 

  - Bestuurshandeling: 

  De eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt 

rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur; 

  - Bestuur: 

  De administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 

State; 

  - Bestuurde: 

  Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur.” 

 

Artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Zoals 

de verzoekende partij aangeeft, impliceert dit dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht de redenen 

moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen, zodat de bestuurde kan beoordelen of 

er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk de redenen aan op grond waarvan de beslissing is genomen. Zo 

verwijst de bestreden beslissing naar de juridische grondslag, met name artikel 3, eerste lid, 1°/2° van 

de vreemdelingenwet en naar de feitelijke gegevens die aan de bestreden beslissing ten grondslag 

liggen, met name dat de verzoekende partij in het bezit is van een vervalst reisdocument, waarbij wordt 

gepreciseerd dat pagina 5 van dit document een valse verlenging bevat. Op het eerste gezicht 

verschaffen deze motieven de verzoekende partij het genoemde inzicht en laten haar aldus toe de 

bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Een schending van artikel 2 van de voornoemde wet van 29 juli 

1991 wordt prima facie niet aangetoond. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing stereotiep gemotiveerd zou zijn, kan ze 

niet worden gevolgd nu duidelijk uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat er rekening werd 

gehouden met de specifieke elementen eigen aan de zaak van de verzoekende partij. 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip afdoende impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De verzoekende partij 

betwist dat de motivering afdoende is. 

 

Wat de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet betreft, moet er op worden 

gewezen dat artikel 6 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 bepaalt dat deze "slechts van toepassing 

is op de bijzondere regelingen waarbij de uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is 

voorgeschreven, in zoverre deze regelingen minder strenge verplichtingen opleggen". Uit een en ander 

volgt dat op het stuk van de motiveringsverplichting de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen een wet van suppletoire aard is (RvS 30 maart 2004, nr. 

129.903; RvS 27 juni 2006, nr. 160.589). 
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Artikel 62, eerste lid, eerste zin, van de vreemdelingenwet bepaalt dat “de administratieve beslissingen 

(…) met redenen (worden) omkleed”. Daargelaten de vraag of deze bepaling wel een 

motiveringsverplichting oplegt die strenger is dan deze voorgeschreven door de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, – zodat de bestreden beslissing 

derhalve niet zou vallen onder de toepassing van laatstgenoemde wet – kan hoogstens worden besloten 

dat de in artikel 62, eerste lid, eerste zin van de vreemdelingenwet bepaalde vormvereiste dezelfde 

draagwijdte heeft als de motiveringsplicht die de wet van 29 juli 1991 oplegt. 

 

De verzoekende partij stipt aan dat zij een erkende vluchtelinge is en dat zij met haar reisdocument 

onbeperkt mag circuleren en aldus in de mogelijkheid moet worden gesteld om naar Frankrijk door te 

reizen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij bij haar aankomst op de 

luchthaven in het bezit was van een reisdocument voor erkende vluchtelingen afgeleverd door Frankrijk. 

In beginsel is het inderdaad zo dat dit reisdocument, voor zover het geldig is, de verzoekende partij 

moet toelaten om vrij te circuleren. 

 

Echter gaat de verzoekende partij in haar verzoekschrift volledig voorbij aan de concrete motieven van 

de bestreden beslissing waarbij net vervalsingen aan het betreffende reisdocument werden vastgesteld, 

zodat er geen sprake kan zijn van een geldig reisdocument. De verzoekende partij onderneemt geen 

enkele poging om de vastgestelde vervalsingen te weerleggen. Ter terechtzitting verklaart de raadsman 

van de verzoekende partij dat zij inderdaad niet betwist dat er vervalsingen werden vastgesteld, doch 

dat daar een uitleg voor is met name dat zij tijdens haar verblijf in Benin had vastgesteld dat haar 

reistitel verlopen was en dat zij naar de Franse ambassade was gegaan om dit probleem te melden en 

dat men daar blijkbaar valse stempels heeft aangebracht.  

 

Artikel 3, eerste lid, 1° en 2° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

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

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

volgende gevallen bevindt: 

1° wanneer hij aangetroffen wordt in de luchthaventransitzone zonder in het bezit te zijn van de bij 

artikel 2 vereiste documenten; 

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

documenten” 

 

Aangezien in casu blijkt dat het reisdocument, waarop de verzoekende partij zich beroept, vervalst blijkt 

te zijn, kan zij redelijkerwijze worden aangenomen dat zij niet over een geldig reisdocument beschikt 

zoals vereist bij artikel 2 van de vreemdelingenwet. De verwijzing naar de Conventie van Genève van 28 

juli 1951 doet hier geen afbreuk aan vermits de bepalingen van deze Conventie en de uitleg van deze 

bepalingen waarnaar de verzoekende partij verwijst, enkel gelden voor de geldige reisdocumenten. Ook 

het betoog van de raadsman van de verzoekende partij ter terechtzitting dat geenszins betwist wordt dat 

zij een erkende vluchtelinge is in Frankrijk daar zij over een geldige verblijfskaart beschikt voor Frankrijk 

doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de verzoekende partij niet over een geldige reistitel beschikt.  

Bijgevolg kan de verzoekende partij niet gevolgd worden in haar betoog dat dit document haar moet 

toelaten om vrij te circuleren. 

 

Met haar betoog toont de verzoekende partij prima facie niet aan dat de bestreden beslissing niet 

afdoende zou zijn gemotiveerd. 

 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

De vaststelling dat er prima facie geen ernstig middel wordt aangetoond, volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid af te wijzen. 

 

 

3. Kosten 
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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 5 februari tweeduizend vijftien door: 

 

 

mevr. J. CAMU wnd.voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. PIETERCIL griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. PIETERCIL J. CAMU 

 


