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 nr. 139 297 van 24 februari 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: Xene 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 23 februari 

2015 heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie van 23 februari 2015 tot weigering van toegang met terugdrijving (bijlage 11) en van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie tot nietigverklaring van 

een visum. Beide bestreden beslissingen werden aan de verzoekende partij ter kennis gebracht op 

dezelfde datum. 

 

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 23 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 februari 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. KAYIMBA KISENGA 

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: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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Op 23 februari 2015 werd verzoekende partij staande gehouden door de Grensinspectie op de 

luchthaven van Zaventem.  

 

De gemachtigde nam dezelfde dag een beslissing tot terugdrijving (bijlage 11).  

 

Dit is thans de eerste bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Op 23/02/2015 om 10.30 uur, aan de grensdoorlaatpost Brunat ,u 

werd door ondergetekende,  G.P.  

de heer / mevrouw : 

naam I.  voornaam S. M. 

 

[..] 

 

afgegeven te MINAFFET op : 18.098.2014 

houder van het visum nr.  (…) van het type C afgegeven door Belgische ambassade in Kinshasa  

geldig van 22.02.2015 tot 08.04.2015 voor een duur van 30 dagen 

afkomstig uit Kinshasa met SN359 (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) : 

 

0 (A) 

Is niet in het bezit van een geldig reisdocument /van geldige reisdocumenten (art. 3, eerste lid 1, 1°/2°)  

Reden van de beslissing: 

0 (B) 

Is in het bezit van een vals / nagemaakt / vervalst reisdocument (art. 3, eerste lid, 1°/2°)2 

Reden van de beslissing: 

0 (C) 

Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 1°/2°)2 

Reden van de beslissing:  

0 (D) 

Is in het bezit van een vals / nagemaakt / vervalst visum of verblijfsvergunning (art. 3, eerste lid, 1°/2°)2  

Reden van de beslissing: 

X (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 vrienden van haar echtgenoot 

te komen bezoeken. Ze is niet in het bezit van een uitnodiging maar verklaart door een vriendin van 

haar echtgenoot te worden opgewacht op de luchthaven doch ze heeft geen gegevens (naam, adres, 

telefoonnummers, mailadres, …) van deze persoon. Verder verklaart betrokkene dat zij tijdens haar 

voorgenomen verblijf in een hotel zal logeren doch ze kent de naam van het hotel niet.  

Uit de gegevens van het “VisaNet” blijkt dat het visum werd afgeleverd om tezamen met haar 

echtgenoot te reizen doch betrokkene reist alleen. Zij heeft zodoende bij haar visumaanvraag andere 

documenten voorgelegd en verklaringen afgelegd dan haar huidige verklaarde reisdoel aan de 

Belgische buitengrens.  

0 (F) 

Heeft reeds gedurende negentig dagen in een periode van 180 dagen op het grondgebied van de 

lidstaten van de Europese Unie verbleven (art. 3, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980, en 

art. 5, paragraaf 1, inleidende formule, en paragraaf 1bis, van Schengengrenscode) 

Reden van de beslissing: 

0 (G) 

Beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen, voor de duur en de vorm van het verblijf, of voor de 

terugreis naar het land van oorsprong of het transitland (art. 3, eerste lid, 4°)  

Reden van de beslissing: 

0 (H) 

Staat ter fine van weigering van toegang gesignaleerd (art. 3, eerste lid, 5°, 8°, 9°)2 

0 in het SIS , reden van de beslissing: 

0 in het  ANG / Algemene Nationale Gegevensbank, reden van de beslissing: 

Wordt geacht de openbare orde en de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de internationale 
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betrekkingen van een van de Lid-Staten van de Europese Unie te kunnen schaden (art. 3, eerste lid, 

6°/7°) Reden van de beslissing:” 

 

Eveneens op 23 februari 2015 trof de gemachtigde een beslissing tot nietigverklaring van een visum.  

 

Dit is thans de tweede bestreden beslissing waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“Mevrouw, Meneer I., S. M 

 

0 De/het _________, ambassade/consulaat-generaal/[andere bevoegde instantie] in _____________  

      [namens (naam van de vertegenwoordigde Lidstaat)] 

 

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

0 De dienst die verantwoordelijk zijn voor de personencontrole te ____________________ 

Heeft / hebben / werd 

0 uw visumaanvraag onderzocht 

X uw visum onderzocht. Nummer (…), afgegeven: 09.02.2015. 

0 het visum is geweigerd X het visum is nietig verklaard 0 het visum is ingetrokken 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

1. 0 er is een vals/vervalst/nagemaakt reisdocument (artikel 32, 1, a), I) van de verordening 

(EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad  van 13.07.2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke visumcode) 

 

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

(artikel 32, 1, a), II en artikel 34, 1/2) van de verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode) 

Betrokkene verklaart naar België te komen om vrienden van haar echtgenoot te komen bezoeken. Ze is 

niet in het bezit van een uitnodiging maar verklaart door een vriendin van haar echtgenoot te worden 

opgewacht op de luchthaven doch ze heeft geen gegevens (naam, adres, telefoonnummers, mailadres, 

…) van deze persoon. Verder verklaart betrokkene dat zij tijdens haar voorgenomen verblijf in een hotel 

zal logeren doch ze kent de naam van het hotel niet.  

Uit de gegevens van het “VisaNet” blijkt dat het visum werd afgeleverd om tezamen met haar 

echtgenoot te reizen doch betrokkene reist alleen. Zij heeft zodoende bij haar visumaanvraag andere 

documenten voorgelegd en verklaringen afgelegd dan haar huidige verklaarde reisdoel aan de 

Belgische buitengrens. 

3. 0 […] 

4. 0 […] 

5. 0 […] 

6. 0 […] 

7. 0 […] 

8. 0 […] 

9. 0 […] 

10. 0 […] 

11. 0 […]” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, kan 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. 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van 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. 
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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. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering 

wettelijk vermoed. Ze wordt ook niet betwist door de verwerende partij. Uit de gegevens die door de 

verwerende partij ter beschikking werden gesteld, blijkt dat verzoekster op 6 maart om 10u30 zal 

worden teruggedreven naar haar herkomstland waardoor een gewone vordering tot schorsing wellicht te 

laat zou komen.  

 

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 

 

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). 

 

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/schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing. 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het algemeen 

rechtsbeginsel dat de overheid gehouden is om haar beslissingen te steunen op gerechtvaardigde en 

wettelijke motieven, en rekening houdend met alle elementen in het dossier. Zij voert eveneens een 

manifeste appreciatiefout aan.  

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 

124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe 

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in 
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de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

De Raad stelt vast dat verzoekster de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissingen kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt, zodat een schending van de 

formele motiveringsplicht prima facie niet is aangetoond. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt 

van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit 

is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De eerste bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet 

als juridische grondslag. Voormeld wetsartikel luidt als volgt: 

 

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

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

volgende gevallen bevindt: 

(…) 

3° wanneer hij, zo nodig, geen documenten kan overleggen ter staving van het doel van het 

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden; 

(…)” 

 

De tweede bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 34.1 van de Visumcode. In deze 

bepaling wordt het volgende gesteld: 

 

“Een visum wordt nietig verklaard indien blijkt dat op het moment van afgifte niet aan de 

afgiftevoorwaarden voldaan was, met name indien er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat 

het visum op onrechtmatige wijze is verkregen. Een visum wordt in beginsel nietig verklaard door de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat die het heeft afgegeven. Een visum kan door de bevoegde 

autoriteiten van een andere lidstaat nietig worden verklaard; in dat geval worden de autoriteiten van de 

lidstaat die het visum heeft afgegeven van de nietigverklaring in kennis gesteld.” 

 

Beide beslissingen zijn in wezen gesteund op hetzelfde motief, met name: 

 

“Betrokkene verklaart naar België te komen om vrienden van haar echtgenoot te komen bezoeken. Ze is 

niet in het bezit van een uitnodiging maar verklaart door een vriendin van haar echtgenoot te worden 

opgewacht op de luchthaven doch ze heeft geen gegevens (naam, adres, telefoonnummers, mailadres, 

…) van deze persoon. Verder verklaart betrokkene dat zij tijdens haar voorgenomen verblijf in een hotel 

zal logeren doch ze kent de naam van het hotel niet. Uit de gegevens van het “visanet” blijkt dat het 

visum werd afgeleverd om tezamen met haar echtgenoot te reizen doch betrokkene reist alleen. Zij 

heeft zodoende bij haar visumaanvraag andere documenten voorgelegd en verklaringen afgelegd dan 

haar huidige verklaarde reisdoel aan de Belgische buitengrens.” 

 

Bijgevolg worden de middelen tegen beide beslissingen wegens hun verknochtheid samen behandeld. 

 

De gemachtigde meent dat verzoekster niet in het bezit was van documenten die het doel van het 

voorgenomen verblijf en de omstandigheden staven. Zij zou bij de visumaanvraag andere verklaringen 

hebben afgelegd met betrekking tot het reisdoel als aan de grenspolitie. Hij meent eveneens dat er 

ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat het visum op onrechtmatige wijze was verkregen. Hij 

baseert zich in hoofdzaak op drie motieven 1) verzoekster verklaart naar België te komen bij vrienden 

van haar echtgenoot, maar is niet in het bezit van een uitnodiging en verklaart te worden opgewacht 

door een vriendin van haar echtgenoot, maar heeft geen gegevens; 2) verzoekster kent de naam van 

het hotel niet en 3) verzoekster zou samen met haar man reizen doch is alleen en zou niet kunnen 

verklaren waarom ze een andere vlucht heeft genomen.  
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Verzoekster betwist dat het doel van het voorgenomen verblijf en de omstandigheden niet gestaafd 

zouden zijn en stelt dat voor het verkrijgen van hun visum, zowel verzoekster als haar echtgenoot de 

nodige documenten hebben voorgelegd. Verzoekster houdt voor duidelijk het doel van hun 

voorgenomen verblijf te hebben verduidelijkt. Ze voert aan dat ze aan de grenspolitie onder meer de 

tenlasteneming door haar echtgenoot heeft voorgelegd, de toestemming voor vertrek alsook de 

reservatie in het hotel. Ze heeft eveneens verduidelijkt dat haar echtgenoot haar zou vergezellen binnen 

de 24 uur maar dat hij voor werkdoeleinden, met name als volksvertegenwoordiger en professor aan de 

universiteit van Kinshasa, werd opgehouden en zijn vlucht met 24u heeft moeten uitstellen. Ze meent 

dat niet alle pertinente stukken, door verzoekster voorgelegd bij aankomst, werden onderzocht en 

verbaast zich over het feit dat de bestreden beslissingen haar tegenwerpen dat ze de naam van het 

hotel niet kent, nu ze wel haar hotelreservatie aan de politie had voorgelegd. Ze verklaart dat ze 

geenszins de bedoeling heeft in België te blijven en dat haar echtgenoot reeds herhaaldelijk in België 

verbleef en telkens naar Congo is teruggegaan aan het einde van zijn vakantie en binnen de limieten 

van zijn visa. Ze meent dat de door haar voorgelegde stukken hadden moeten volstaan om het doel en 

de omstandigheden van het voorgenomen verblijf te staven en dat de gemachtigde bijgevolg een 

manifeste appreciatiefout heeft begaan en niet met alle stukken zorgvuldig heeft rekening gehouden.  

 

Uit het verslag van de heer H.G.P. “interpellatie passagier(s)” blijkt dat verzoekster bij haar aankomst 

het volgende heeft voorgelegd: “engagement de prise en charge doch niet van de Belgische autoriteiten 

maar van de Congolese, attestation de sortie van 22/02 tem 14/03, hotelreservatie voor het hotel 

Agenda Louise, certification d’Adhesion, acte de mariage.” 

 

Verder stelt het verslag ook nog “de uitnodiging vermeldt dat de betrokkene de genaamde B.B.Y.S. 

vergezeld, dit is haar echtgenoot. Ze is echter alleen naar België gereisd om vrienden van haar man te 

bezoeken, zonder dat hij erbij is. Ze vertelt er nog bij dat haar man met een andere vlucht naar België 

gaat komen en dit voor werkdoeleinden. (…) Of haar echtgenoot effectief naar België zal reizen werk 

gerelateerd blijft het gissen. Het staat wel vast dat betrokkene van de Belgische autoriteiten in Kinshasa 

een visum heeft bekomen om haar man te vergezellen op vakantie. ”  

 

Uit dit verslag en het administratief dossier blijkt dat verzoekster inderdaad een hotelreservatie, op naam 

van haar echtgenoot, met naam en adres heeft voorgelegd, aan een tarief van 106 euro per nacht. 

Hierin verklaart het hotel dat het koppel weliswaar niet meer kan logeren in het hotel Agenda Louise 

maar wel in een studio tegen dezelfde prijs in de Residence Agenda te Brussel. De Raad kan 

verzoekster dan ook volgen dat het feit dat zij zich de naam van het hotel niet meer herinnerde, geen 

afbreuk doet aan het voorleggen van dit stuk aan de grenspolitie met alle adresgegevens. Bovendien 

vermeldt verweerder in de nota zelf “ inderdaad bleek de naam van het hotel achteraf wel uit een mapje 

dat zij overhandigde aan de grenspolitie”. Bijgevolg is door verzoekster wel duidelijk aangegeven met 

welk stuk althans niet op zorgvuldige wijze rekening werd gehouden. Uit de ter zitting neergelegde 

stukken blijkt eveneens dat de kosten voor het verblijf in het hotel (2210 euro) integraal werden betaald.  

 

Uit het administratief dossier blijkt eveneens dat verzoekster een vliegticket bezit voor terugkeer op 16 

maart 2015 om 10u25 (SN 357). Bij het verzoekschrift werd eveneens een vliegticket voorgelegd van de 

echtgenoot van verzoekster, met aankomstdatum 24 februari om 5u20, alsook een terugkeerticket voor 

16 maart 2015 om 10u25 (vlucht SN 357). In bijlage bij het verzoekschrift bevindt zich ook een kopie 

van het visum van haar echtgenoot, de boarding pass van haar echtgenoot en een kopie van diens 

paspoort. Ter zitting van 24 februari is de echtgenoot van verzoekster bovendien in persoon aanwezig. 

Hij legt zijn origineel paspoort voor waarin de Raad kon vaststellen dat dit inderdaad verscheidene visa 

bevat, zodat de verklaring dat hij eerder naar België met een geldig visum is gekomen en binnen de 

termijn is teruggegaan, aannemelijk is. Hieruit blijkt alvast dat verzoekster geen ongeloofwaardige 

verklaringen heeft afgelegd aan de grenspolitie aangaande het feit dat haar echtgenoot haar de 

volgende dag zou vervoegen. Bovendien blijkt uit het verslag van de grenspolitie dat verzoekster wel 

kon duiden waarom zij een andere vlucht dan haar man had genomen, nl. voor werkdoeleinden. De 

naam van de echtgenoot in het paspoort stemt overeen met de naam vermeld in de voorgelegde 

huwelijksakte, die werd voorgelegd aan de grenspolitie. Eveneens is ter zitting de dame aanwezig die 

stelt de persoon te zijn die tevergeefs op verzoekster heeft gewacht. De raadsman van verzoekster 

voert aan dat de reden waarom ze haar niet bij naam kon noemen, te wijten is aan het feit dat zij 

betrokkene niet kent en het een kennis is van haar echtgenoot, zoals zij ook had verklaard aan de 

grenspolitie. De Raad acht dit niet geheel onaannemelijk.  
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De Raad kan enkel ter zitting vaststellen dat de echtgenoot van verzoekster in eigen persoon aanwezig 

is, dus zonder een beslissing tot terugdrijving noch nietigverklaring van zijn visum werd toegelaten op 

het grondgebied. De Raad kan hier niet aan voorbij gaan. Verweerder kan dit ter zitting enkel beamen. 

 

Om al de bovenstaande redenen is de gemachtigde prima facie niet in redelijkheid kunnen komen tot de 

door hem gedane feitenvaststelling, het dossier en het verslag van de grenspolitie bevatten gegevens 

die met de vaststellingen onverenigbaar zijn. Eveneens heeft de gemachtigde op onvoldoende wijze met 

alle voorgelegde stukken rekening gehouden.  

 

Het middel is ernstig.  

 

2.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen. 

 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247).  

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

Verzoekster stelt onder meer dat het moeilijk te herstellen nadeel is gelegen in het feit dat ze wordt 

verhinderd haar vakantie in België door te brengen, hetgeen veel energie en geld heeft gekost zoals 

voor de vliegtickets, de ziekteverzekering en de hotelreservering. Ter zitting verduidelijkt verzoekster 

nog dat gezien de functie van haar echtgenoot, als “président de l’assemblée nationale”, hij gebonden is 

aan specifieke perioden waarin reizen mogelijk is en bijgevolg, indien nu op onwettige wijze de reis 

wordt ontzegd, dit niet op evidente wijze weer georganiseerd kan worden. Waar verweerder oordeelt dat 

een financieel nadeel niet moeilijk herstelbaar is, nu verzoekster een schadevergoeding zou kunnen 

vorderen, kan de Raad volgen. Doch dit neemt het ernstig en moeilijk te herstellen nadeel in casu niet 

weg daar de echtgenoot van verzoekster verklaart gebonden te zijn aan specifieke termijnen waarin 

enkel zijn vakantie met verzoekster mogelijk is. Gezien de kopie van de legitimatiekaart in het 

administratief dossier dat de functie van de echtgenoot als “président de l’assemblée nationale” lijkt te 

bevestigen, acht de Raad dit niet onaannemelijk. 

 

De Raad is van oordeel dat de verzoekende partij, onder de huidige omstandigheden, een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan.  

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. 
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3. 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: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissingen van 23 

februari 2015 houdende de terugdrijving en de nietigverklaring van het visum wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig februari tweeduizend vijftien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


