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nr. 152 442 van 14 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

In zake: X 

Gekozen woonplaats: X 

tegen: 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guinee-Bissause nationaliteit te zijn, op 11 september 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing houdende bevel tot terugdrijving van 9 september 

2015. 

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 11 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 september 2015. 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Z. CHIHAOUI, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat I. FLORIO, die 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. Verzoeker biedt zich op 29 augustus 2015 aan bij de grenspolitie van de nationale luchthaven te 

Zaventem, komende van een vlucht vanuit Banjul (Gambia) met bestemming Genève. 

1.2. Op 29 augustus 2015 neemt de verwerende partij een beslissing tot terugdrijving. Op 7 september 

2015 wordt bij faxpost een vordering ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot terugdrijving te schorsen. Bij arrest nr. 152.012 van 8 

september 2015 wordt de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van 

de beslissing tot terugdrijving bevolen. 

1.3. Op 9 september 2015 neemt de verwerende partij een nieuwe beslissing tot terugdrijving (bijlage 

11). Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

“Op 09/09/2015 om 11u40 uur, aan de grensdoorlaatpost 

werd door ondergetekende, 
de heer / mevrouw : 

naam C.A. voornaam A. 

Alias 
( . . . )  
die de volgende nationaliteit heeft Onbepaald wonende te [....] 
houder van het document [....] nummer [....] 

afgegeven te [....] op : [....] 
houder van het visum nr. [....] van het type [....] afgegeven door [....] 

geldig van [....] tôt [....] 

voor een duur van [....] dagen, met het oog op : [....] 

afkomstig uit Banjul met SN204, op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tôt het grondgebied 

aan hem (haar) wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 betreffende 

de toegang tôt het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de 

volgende reden(en) : 

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

1°/2°)2 

Reden van de beslissing: Betrokkene poogt het grondgebied te betreden met een vervalst 

reisdocument, deze inbreuk werd opgenomen in PV HV.55.FW.111010/2015. Hierdoor is betrokkene 

niet langer in het bezit van een geldig reisdocument voor binnenkomst op het 

Schengengrondgebied. 

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

Reden van de beslissing: in het nationaal paspoort van Guinee-Bissau nrCAO110910 werden 

volgende vervalsingen vastgesteld : fotoverwisselingv/ valse verlenging paspoort / valse 

autoriteitsstempels. Bovendien verklaart betrokkene op doorreis te zijn, zou eerst naar Geneve 

reizen om dan opnieuw naar zijn vriendin in Frankrijk terug te keren. Betrokkene verklaart op geen 

enkel moment op doorreis te zijn naar Portugal waar hij volgens zijn voorgelegde reisdocumten zou 

verblijven. Wanneer de met grenscontrole belaste overheden betrokkene verzoeken naar zijn 

verblijfsadres in Portugal is hij niet in staat hierop een antwoord te formuleren, ook als is dit 

verblijfsadres in Portugal zelfs vermeld op de verblijfstitel. 

x (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tôt verblijf (art. 3, eerste lid, 

1°/2°)2 

Reden van de beslissing: Daar de reisdocumenten in beslag genomen zijn door de met 

grenscontrole belaste overheden, opgenomen in PV HV.55.FW.111010/2015, beschikt betrokkene 

niet langer over een geldig visum noch ander reisdocument dat hem de toegang tôt het grondgebied 

verleent.” 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

2.1. De wettelijke bepaling 

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



 RvV 177 584 - Pagina 3 

“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”. 

2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82,§ 4, tweede lid, bedoelde vordering, die conform art. 

39/57, § 1, van de vreemdelingenwet, tijdig werd ingediend. De tijdigheid wordt overigens niet betwist 

door de verwerende partij. De vordering is derhalve ontvankelijk. 

3. Over de vordering tot schorsing 

3.1. 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. 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

3.2.1. 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”. 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

In casu bevindt de verzoekster 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. Dit wordt ook 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. 

3.3. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

3.3.1. 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). 



 RvV 177 584 - Pagina 4 

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. 

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 verzoekster 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 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

3.3.2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van het gezag van gewijsde en betoogt 

dat sprake is van machtsoverschrijding en machtsmisbruik. In een tweede middel voert verzoeker de 

schending aan van artikel 3 van de vreemdelingenwet, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Verzoeker werpt tevens een manifeste appreciatiefout op. 

3.3.2.2. De Raad merkt vooreerst op dat de eerste beslissing tot terugdrijving, vermeld in punt 1.2., was 

gesteund op de vaststelling dat verzoeker niet in het bezit was van een geldig reisdocument daar het 

paspoort van verzoeker van valsheid werd beticht en gerechtelijk in beslag werd genomen. Daarbij werd 

verwezen naar dossier nr. HV.55.FW.111010/15. Verder werd gesteld dat verzoeker niet in het bezit 

was van een geldige machtiging tot verblijf, daar zijn Portugese verblijfskaart als familielid van een 

Unieburger van valsheid werd beticht en gerechtelijk in beslag werd genomen. 

De Raad schorste de eerste beslissing tot terugdrijving om volgende redenen vermeld in arrest nr. 

152.012: “De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar een dossier nr 

HV.55.FW.111010/15. Het is de Raad niet duidelijk wat er bedoeld wordt met dit dossiernummer. Het 

voorgelegde administratief dossier bevat geen proces-verbaal met betrekking tot de aan verzoekende 

partij ten laste gelegde feiten. Uit het administratief dossier kan op geen enkele wijze worden 

geverifieerd welke vervalsingen er aan het reisdocument werden aangebracht. Evenmin blijkt uit het 

administratief dossier wat het dossiernummer dat vermeld wordt op de bestreden beslissing inhoudt. 

Ter zitting verwijst de raadsvrouw van verwerende partij naar het administratief verslag 

vreemdelingencontrole. De Raad stelt vast dat het administratief dossier slechts meldingen maakt van 

vervalsingen aan het paspoort zonder te preciseren waaruit de vervalsingen bestaan. Dit verslag bevat 

geen enkele verwijzing naar een PV of dossiernummer waarvan melding wordt gemaakt in de bestreden 

beslissing. Het standpunt in de bestreden beslissing dat de vastgestelde vervalsing aan het 

reisdocument bestaat uit een fotoverwisseling, een valse verlenging van het paspoort en valse 

stempels, vindt geen steun in enig bewijskrachtig stuk in het administratief dossier. 

Waar de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt dat wanneer een stuk waarnaar 

verwezen wordt in de bestreden beslissing niet opgenomen is in de bestreden beslissing zelf en niet 

wordt bijgevoegd , het volstaat om in het kort de inhoud van dit stuk te vermelden zonder dat het nodig 

is dit in extenso over te nemen, kan de Raad dit standpunt volgen. Evenwel betekent zulks niet dat het 

stuk waarop de verwerende partij zich baseert dan niet in het administratief dossier aanwezig dient te 

zijn. 

Door zich aldus te baseren op informatie die niet bij het administratief dossier werd gevoegd is het voor 

de Raad onmogelijk zijn wettigheidscontrole uit te voeren. 

Bijkomend voert de verzoekende partij aan de bestreden beslissing verkeerdelijk motiveert dat haar 

Portugese verblijfstitel op een frauduleuze wijze werd verkregen. Ze stipt aan dat haar Portugese 

verblijfstitel niet op basis van het paspoort werd verkregen, waaraan volgens de verwerende partij 

vervalsingen werd vastgesteld, doch wel op grond van haar paspoort dat geldig was tot 2011. Zij meent 

hierin een schending van de motiveringsplicht te ontwaren. 

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij ten bewijze van haar verklaringen aan de federale politie dat 

zij haar Portugese verblijfskaart op officiële wijze heeft verkregen, haar (oud) paspoort neer dat zoals zij 

verklaart heeft geldig was tot 2011. Ze duidt op de binnenkomststempels aangebracht door de 
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Belgische grensinspectie en stelt dat er nooit vervalsingen aan dit paspoort werden vastgesteld. Ze 

benadrukt dat de verblijfskaart op grond van dit oude paspoort werd verkregen en dat dus geenszins 

kan gesteld worden dat de verblijfskaart voor Portugal frauduleus verkregen is. 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verblijfskaart waarnaar verwezen wordt in de 

bestreden beslissing werd uitgereikt in 2011. Het is prima facie mogelijk dat de bedoelde verblijfskaart 

werd uitgereikt op grond van het paspoort dat door de verzoekende partij ter terechtzitting werd 

neergelegd. Hoe dan ook is het niet duidelijk op grond van welk onderzoek de verwerende partij tot de 

conclusie komt dat het verblijfsdocument voor Portugal frauduleus verkregen werd. In de bestreden 

beslissing wordt enkel gemotiveerd “verblijfsdocument Portugal nr. (...), vervalsing: frauduleus 

verkregen”. 

Waar de verwerende partij in haar nota met opmerkingen aanhaalt dat de verzoekende partij onderweg 

was naar Genève en hier geen enkele uitleg over verschaft en ook geen uitleg kon verschaffen aan de 

grenspolitie over haar verblijf in Portugal en de grenspolitie eveneens vaststelde dat zij geen Portugees 

spreekt terwijl dit de officiële taal is van Guinee-Bissau, alsook dat zij pas in haar verzoekschrift 

verklaart een gezinshereniging in functie van haar vader te hebben verkregen, stelt de Raad vast dat 

zulks een a posteriori motivering is. 

Prima facie lijkt de motivering van de bestreden beslissing niet afdoende.” 

3.3.2.3. Heden is de bestreden tweede beslissing tot terugdrijving gebaseerd op artikel 3, eerste lid, 1° 

en 2° van de vreemdelingenwet. Dit artikel voorziet dat een vreemdeling kan worden teruggedreven 

wanneer hij in de luchthaventransitzone wordt aangetroffen zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 

vereiste documenten en/of hij poogt het Rijk binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 

2 vereiste documenten. 

Daarbij wordt in het bijzonder gemotiveerd dat : 

1) verzoeker niet in het bezit is van een geldig reisdocument omdat “Betrokkene poogt het 

grondgebied te betreden met een vervalst reisdocument, deze inbreuk werd opgenomen in PV 

HV.55.FW.111010/2015. Hierdoor is betrokkene niet langer in het bezit van een geldig 

reisdocument voor binnenkomst op het Schengengrondgebied.” 

2) verzoeker in het bezit is van een “vals / nagemaakt / vervalst reisdocument” omdat “in het nationaal 

paspoort van Guinee-Bissau nr. CAO110910 werden volgende vervalsingen vastgesteld: 

fotoverwisseling / valse verlenging paspoort / valse autoriteitsstempels. Bovendien verklaart 

betrokkene op doorreis te zijn, zou eerst naar Genève reizen om dan opnieuw naar zijn vriendin in 

Frankrijk terug te keren. Betrokkene verklaart op geen enkel moment op doorreis te zijn naar 

Portugal waarhij volgens zijn voorgelegde reisdocument zou verblijven. Wanneer de met 

grenscontrole belaste overheden betrokkene verzoeken naar zijn verblijfsadres in Portugal is hij niet 

in staat hierop een antwoord te formuleren, ook als is dit verblijfsadres in Portugal zelfs vermeld op 

de verblijfstitel.” 

3) verzoeker niet in het bezit is van “een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf” omdat 

“daar de reisdocumenten in beslag genomen zijn door de met grenscontrole belaste overheden, 

opgenomen in PV HV.55.FW.111010/2015, beschikt betrokkene niet langer over een geldig visum 

noch ander reisdocument dat hem de toegang tot het grondgebied verleent.” 

De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen worden 

zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de 

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. 

Daarmee is voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals 

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10 

oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; 

RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele 

motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens 

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette 

doel van de formele motiveringsplicht. 



 RvV 177 584 - Pagina 6 

Verzoeker betoogt dat geen rekening werd gehouden met nieuwe elementen die terug te vinden zijn in 

het administratief dossier en voert in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht alsook van 

het zorgvuldigheidsbeginsel. 

3.3.2.4. Aangezien verzoeker beweert de nationaliteit te dragen van Guinee-Bissau, dient verzoeker 

wanneer hij het Schengengrondgebied betreedt in het bezit te zijn van een geldig reisdocument 

desgevallend voorzien van een visum. In casu legde verzoeker bij zijn interpellatie door de 

grensinspectie op 29 augustus 2015 als reisdocument een paspoort nr. CAO110910 voor, zoals blijkt 

het administratief dossier. 

De verwerende partij legt heden een administratief dossier voor waarin zich deze keer wel het bewuste 

PV HV.55.FW.111010/2015 bevindt. Aldus vindt het standpunt in de bestreden beslissing dat de 

vastgestelde vervalsing aan het reisdocument bestaat uit een fotoverwisseling, een valse verlenging van 

het paspoort en valse stempels, steun in een bewijskrachtig stuk in het administratief dossier. De 

raadsman van verzoeker betwist niet dat het paspoort nr. CAO110910 vals of vervalst is. Evenmin wordt 

betwist dat verzoeker hierdoor niet langer in het bezit van een geldig reisdocument voor binnenkomst op 

het Schengengrondgebied. De feitelijke vaststellingen met betrekking tot het voorgelegd paspoort 

CAO110910, zoals tot uitdrukking gebracht in motieven 1) en 2) houden dus stand. Dit maakt dat 

verzoeker inderdaad niet langer meer in het bezit is van een geldig reisdocument voor binnenkomst op 

het Schengengrondgebied. 

3.3.2.5. De raadsman van verzoeker wijst er evenwel op dat tussen de eerste beslissing tot terugdrijving 

en de tweede beslissing tot terugdrijving nieuwe elementen werden voorgelegd aan de verwerende 

partij, met name een origineel paspoort van 2011 dat weliswaar vervallen is maar waarin zich 

binnenkomststempels bevinden van de grensinspectie te Zaventem. De kopies daarvan werden 

neergelegd in het kader van de eerste vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

Eveneens werd een kopie van de geboorteakte van verzoeker voorgelegd. De aanwezigheid van deze 

kopies in het administratief dossier wordt niet betwist door verwerende partij. Tenslotte merkt de 

raadsman op dat de bestreden beslissing niets meer zegt over verzoekers Portugese verblijfskaart als 

familielid van een Unieburger, dat bij binnenkomst op 29 augustus 2015 aan de grensinspectie werd 

voorgelegd. Hij stelt dat deze Portugese verblijfskaart werd verkregen op basis van het vervallen 

paspoort van 2011. 

3.3.2.6. Het wordt niet betwist dat de Portugese verblijfskaart werd afgeleverd aan verzoeker als 

familielid van een Unieburger. Familieleden van Unieburgers, die zelf geen Unieburger zijn, genieten 

van een meer gunstige regeling inzake binnenkomst op het Schengengrondgebied (inreisrecht). Dit blijkt 

zo uit artikel 5 van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 

betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van 

de Unie en hun familieleden (hierna: richtlijn 2004/38/EG), dat werd omgezet in artikel 41 van de 

vreemdelingenwet: 

“ ( . . . )  
§ 2. Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de familieleden van een burgers van de Unie bedoeld 

in artikel 40bis, § 2, die geen burger van de Unie zijn, op voorlegging van een geldig paspoort dat, in 

voorkomend geval, voorzien is van een geldig inreisvisum overeenkomstig de Verordening (EG) nr. 

539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de 

onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst 

van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld. 

De Koning bepaalt de nadere regels van de afgifte van het visum. 
Het bezit van een verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie of van een duurzame 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, verstrekt op basis van de Richtlijn 

2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij 

verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, 

stelt het familielid vrij van de verplichting het inreisvisum bedoeld in het eerste lid te verkrijgen. 

Als het familielid van een burger van de Unie niet over de vereiste documenten beschikt, stelt de 

minister of zijn gemachtigde hem alvorens tot zijn terudrijving over te gaan, in de gelegenheid binnen 

redelijke grenzen de vereiste documenten te verkrijgen dan wel zich deze binnen een redelijke termijn te 

laten bezorgen, dan wel op andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen dat hij het recht op vrij 

verkeer en verblijf geniet. 
( . . . ) . ”  

3.3.2.7. Het bezit van een verblijfskaart van een familielid van Unieburger houdt een vrijstelling van de 
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visumverplichting in en maakt een meer gunstige binnenkomstregeling uit. Een familielid van een 

Unieburger, dat zelf  geen Unieburger is, kan evenwel enkel van deze meer gunstige 

binnenkomstregeling genieten inzoverre hij een familielid is “bedoeld in artikel 40bis, § 2” van de 

vreemdelingenwet. Een vreemdeling kan zich met andere woorden pas op de meer gunstige 

binnenkomstregeling beroepen in zoverre hij als familielid de betrokken Unieburger begeleidt dan wel 

zich bij de betrokken Unieburger voegt. Dit blijkt ook uit de Burgerschapsrichtlijn daar in artikel 3 

uitdrukkelijk wordt gestipuleerd dat de richtlijn “van toepassing [is] ten aanzien van iedere burger van de 

Unie die zich begeeft naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en 

diens familieleden als gedefinieerd in artikel 2, punt 2), die hem begeleiden of zich bij hem voegen.” 

Wanneer een familielid van een Unieburger, die zelf geen Unieburger is, zich beweegt tussen de EU 

Lidstaten of het Schengengrondgebied betreedt vanuit een niet-Schengenlidstaat, dan geniet dit 

familielid van een meer gunstige binnenkomstregeling en recht van vrij verkeer in zoverre hij de 

betrokken Unieburger begeleidt of zich bij hem voegt. Indien het familielid van een Unieburger, dat zelf 

geen Unieburger is, zich alleen beweegt tussen de EU lidstaten of het Schengengrondgebied alleen 

betreedt vanuit een niet-Schengenlidstaat zonder dat hij de betrokken Unieburger begeleidt of zich bij 

hem voegt, dan dient dit familielid zich te houden aan de gewoonlijke binnenkomstregels, met name in 

het bezit zijn van een geldig reisdocument alsook, desgevallend in het bezit van een geldig visum. 

3.3.2.8. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker alleen reisde en niet werd 

begeleid door zijn Portugese vader. Voorts blijkt dat verzoeker in Brussel in transit was naar Genève, en 

verklaarde om dan zijn vriendin te bezoeken in Frankrijk, vlakbij bij de Zwitserse grens. Hieruit blijkt niet 

dat verzoeker als doel had zich te voegen bij zijn Portugese vader, in casu de betrokken Unieburger in 

functie waarvan verzoeker een verblijfsrecht als familielid van een Unieburger verwierf. Ten overvloede 

merkt de Raad op dat de Portugese vader klaarblijkelijk verblijft in Portugal. De Burgerschapsrichtlijn 

voorziet enkel in een meer gunstige binnenkomstregeling en een recht van vrij verkeer voor familieleden 

van Unieburgers, die geen Unieburger zijn, wanneer de betrokken Unieburger zijn recht van vrij verkeer 

heeft uitgeoefend door zich te begeven naar of zich te vestigen in een andere lidstaat dan die waarvan 

hij de nationaliteit heeft. Dit blijkt op eerste zicht niet het geval te zijn. 

Gezien deze elementen wordt op eerste zicht niet aannemelijk gemaakt dat verzoeker zich kon 

beroepen op een meer gunstige binnenkomstregeling daar niet blijkt dat hij werd begeleid door zijn 

Portugese vader, noch blijkt dat hij tot doel had zich te voegen bij zijn Portugese vader. Het argument 

van verzoeker dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd omdat geen rekening wordt 

gehouden met de Portugese verblijfskaart en de nieuwe voorgelegde stukken is dan ook irrelevant in de 

mate dat de gevolgtrekkingen die verzoeker uit zijn argumentatie trekt, prima facie onjuist zijn. 

3.3.2.9. Bijgevolg dient verzoeker aan de gewone binnenkomstregels te voldoen, wat in casu betekent 

dat hij in het bezit diende te zijn van een geldig reisdocument, met name een paspoort, voorzien van 

een geldig visum. In het motief 3) wordt gesteld dat verzoekers reisdocumenten in beslag zijn genomen 

door de grensinspectie, zoals opgenomen in PV HV.55.FW.111010/2015, waardoor verzoeker niet 

langer in over een geldig visum noch een ander reisdocument beschikt dat hem de toegang tot het 

grondgebied verleent. 

De gemachtigde kon prima facie op goede gronden besluiten dat verzoeker niet langer over een geldig 

visum noch een ander reisdocument beschikt dat hem toegang tot het grondgebied verleent. In deze 

wenst de Raad nog te benadrukken dat de Portugese verblijfskaart géén reisdocument uitmaakt, zoals 

verzoeker verkeerdelijk lijkt voor te houden. Als verblijfskaart kan het enkel aanleiding geven tot een 

visumvrijstelling in zoverre verzoeker als familielid de Unieburger begeleidt of zich bij hem voegt, quod 

non in casu. 

Het betoog dat de Portugese verblijfskaart werd bekomen op basis van het oude vervallen paspoort met 

nummer CAO109638 en het betoog dat niets wordt vermeld over het vervallen paspoort, de Portugese 

verblijfskaart of de andere nieuwe elementen die inmiddels aan de verwerende partij werden voorgelegd 

kan prima facie geen afbreuk doen aan de determinerende en deugdelijke motieven van de bestreden 

beslissing. De Portugese verblijfskaart en de nieuwe elementen die werden voorgelegd noodzaken 

enkel een meer gunstige binnenkomstregeling in zoverre verzoeker zijn Portugese vader begeleidt of 

zich bij hem voegt, wat heden op het eerste zicht niet blijkt. 
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Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat de verwerende partij in deze omstandigheden gehouden 

was rekening te houden met de Portugese verblijfskaart en de nieuwe voorgelegde elementen. 

Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid aanmatigt die 

de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die verzoeker naar voor 

brengt, toont niet aan dat er sprake zou zijn van machtsoverschrijding. De verwerende partij heeft haar 

bevoegdheid, zoals omschreven in artikel 3 van de vreemdelingenwet, niet overschreden. Evenmin is 

sprake van machtsmisbruik nu de verwerende partij niets anders gedaan heeft dan hetgene waartoe de 

wet haar machtigt, met name het beoordelen van de binnenkomstvoorwaarden met toepassing van 

artikel 3 van de vreemdelingenwet. Een schending van het gezag van gewijsde of machtsoverschrijding 

of machtsmisbruik blijkt op het eerste zicht niet. 

Gelet op het boven gestelde, dient de Raad vast te stellen dat prima facie niet wordt aangetoond dat de 

gemachtigde de bestreden beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat de bestreden 

beslissingen zijn gestoeld met miskenning van de voorliggende gegevens of op grond van een 

incorrecte feitenvinding. Verzoeker betwist de feitelijke vaststellingen die aan de grond liggen van de 

bestreden beslissing immers niet. Een manifeste beoordelingsfout blijkt op het eerste zicht niet. 

Verzoeker toont verder prima facie niet aan dat de gevolgtrekkingen die verwerende partij uit deze 

feitelijke vaststellingen afleidt, kennelijk onredelijk zijn of dat bestreden beslissing met miskenning van 

artikel 3 van de vreemdelingenwet werd genomen. 

Met zijn betoog maakt de verzoeker op het eerste gezicht geen schending van de door hem 

aangevoerde bepalingen aan. De twee middelen zijn op eerste zicht niet gegrond en bijgevolg 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. 

4. Kosten 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

onderzocht. 

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 veertien september tweeduizend vijftien 

door: 

mevr. M. MAES, wnd. Voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

mevr. A. DE BONDT, Toegevoegd griffier. 

De griffier, De voorzitter, 

A. DE BONDT M. MAES 


