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 nr.  153 611 van 29 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

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

29 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 (bijlage 11) van 

19 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 29 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. VAN EETVEL 

DE loco advocaat M. VAN WEYENBERGE en van advocaat S. MATROYE loco advocaat E. 

MATTERNE , 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 komt op 19 september 2015 aan  in de nationale luchthaven te Zaventem, komende van 

een vlucht vanuit Gambia met bestemming Spanje. Hij wordt in Zaventem door de grenspolitie 

gecontroleerd. 

 

1.2. Op 19 september 2015 neemt de verwerende partij een beslissing tot terugdrijving (bijage 11). Dit is 

de bestreden beslissing waarvan verzoeker op dezelfde dag in kennis wordt gesteld. 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

2.1. Wat betreft de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats moet 

door de Raad ambtshalve worden geduid dat een vreemdeling, overeenkomstig artikel 71, eerste lid van 

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

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), tegen een dergelijke beslissing een 

beroep kan instellen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of 

van de plaats waar hij werd aangetroffen. De Raad heeft derhalve, nu de wetgever deze bevoegdheid 

uitdrukkelijk aan een ander rechtscollege heeft toevertrouwd, geen rechtsmacht om te onderzoeken of 

de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering in overeenstemming is met de wet.  In zoverre 

verzoeker kritiek levert op de opportuniteit van zijn vrijheidsberoving en een schending van artikel 5 van 

het EVRM aanvoert, benadrukt de Raad dat een beroep bij de Raad dat erop gericht is de schorsing van 

een beslissing tot vasthouding te verkrijgen bijgevolg onontvankelijk is. 

 

2.2. 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”. 

 

2.3. 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 
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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 verzoeker 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). 

 

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 twee middelen de schending aan van artikelen 2 en 3 van de 

vreemdelingenwet en van de materiële en formele motiveringsplicht. Deze middelen worden gelet op 

hun nauwe samenhang samen behandeld en besproken.  

 

3.3.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in 

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

bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

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

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667, RvS 10 

december 2002, nr. 113.439 RvS 17 mei 2005, nr.144.471). Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt 

genoegzaam dat de inhoud de verzoekende partij het genoemde inzicht verschaft en haar aldus toelaat 

de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het door de verzoeker neergelegde verzoekschrift blijkt 

trouwens dat hij zowel de feitelijke, als de juridische overwegingen kent aangezien hij de motieven van 

de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, zodat het doel dat met het bestaan van de formele 

motiveringsplicht beoogd wordt, is bereikt. Een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht wordt 

prima facie niet aangetoond. 

 

3.3.2.3. Verzoeker voert tevens de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Bij de beoordeling 

van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad om zich bij de 

beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn 

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 
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juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in 

onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.  

 

3.3.2.4. De Raad herinnert aan artikel 5 van de Schengengrenscode dat handelt over de 

toegangsvoorwaarden voor derdelanders en luidt als volgt: 

“1.  Voor een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste 90 dagen 

binnen een periode van 180 dagen, waarbij voor iedere dag van het verblijf de 180 voorafgaande dagen 

in aanmerking worden genomen, gelden voor onderdanen van derde landen de volgende 

toegangsvoorwaarden: 

a) in het bezit zijn van een geldig reisdocument of van een document dat de houder recht geeft op 

grensoverschrijding en dat aan de volgende criteria voldoet: 

i) het is geldig tot minstens drie maanden na de voorgenomen datum van vertrek uit het grondgebied 

van de lidstaten. In gemotiveerde spoedeisende gevallen mag echter van deze verplichting worden 

afgezien; 

ii) het is afgegeven in de voorafgaande tien jaar; 

 

b) indien vereist op grond van 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 ( 18 ), in het bezit zijn van een geldig visum, behalve indien zij 

houder zijn van een geldige verblijfstitel of een geldig visum voor verblijf van langere duur; 

 

c) het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven, alsmede 

beschikken over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als 

voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde land, waar de toegang 

is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven; 

 

d) niet met het oog op weigering van toegang in het SIS gesignaleerd zijn; 

 

e) niet worden beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de 

volksgezondheid of de internationale betrekkingen van één van de lidstaten, en met name niet om 

dezelfde redenen met het oog op weigering van toegang gesignaleerd staan in de nationale databanken 

van de lidstaten.” 

 

Deze toegangsvoorwaarden zijn cumulatief. Niet enkel moet de vreemdeling, desgevallend, in het bezit 

zijn van het vereiste visum conform artikel 2 van de vreemdelingenwet, hij moet ook het doel van het 

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven en beschikken over voldoende 

bestaansmiddelen, conform artikel 3 van de vreemdelingenwet.  

 

Uit artikel 7 van de Schengengrenscode blijkt verder  dat de Belgische met grenscontrole belaste 

autoriteiten bij een eerste binnenkomst van een vreemdeling op het Schengengrondgebied kunnen 

nagaan of de vreemdeling wel voldoet aan deze voorwaarden voor toegang tot het 

Schengengrondgebied en inzonderheid het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staaft. 

De relevante bepalingen luiden als volgt: 

“3.  Bij binnenkomst en uitreis worden onderdanen van derde landen aan een grondige controle 

onderworpen. 

a) De grondige controles bij binnenkomst behelzen de verificatie van de in artikel 5, lid 1, vermelde 

voorwaarden voor toegang, alsmede, eventueel, van de verblijfs- en werkvergunningen. In dat verband 

wordt nauwgezet onderzocht: 

i) of de onderdaan van een derde land in het bezit is van een document dat geldig is voor 

grensoverschrijding en waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken en dat, in voorkomend geval, 

vergezeld gaat van het vereiste visum of de vereiste verblijfsvergunning; 

ii) of het reisdocument eventuele tekenen van namaak of vervalsing vertoont; 

iii) aan de hand van de in- en uitreisstempels in het reisdocument van de betrokken onderdaan van een 

derde land, en met name door vergelijking van de data van in- en uitreis, of de betrokkene de maximale 

duur van het toegestane verblijf op het grondgebied van de lidstaten reeds heeft overschreden; 

iv) de plaats van vertrek en de plaats van bestemming van de betrokken onderdaan van een derde land, 

alsmede het doel van het voorgenomen verblijf, indien nodig met controle van de desbetreffende 

bewijsstukken; 
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v) of de betrokken onderdaan van een derde land voor de geplande duur en het doel van het 

voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een 

derde land, waar de toegang is gewaarborgd, over voldoende middelen van bestaan beschikt dan wel of 

hij deze op rechtmatige wijze kan verkrijgen; 

vi) of de betrokken onderdaan van een derde land, diens vervoermiddel en de meegevoerde 

voorwerpen geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de 

internationale betrekkingen van een van de lidstaten. Bij die verificatie worden met name gegevens en 

signaleringen betreffende de betrokken personen en, zo nodig, voorwerpen rechtstreeks bij het 

Schengeninformatiesysteem (SIS) en de nationale opsporingsregisters opgevraagd en worden, in 

voorkomend geval, de bij die signalering passende maatregelen genomen. 

 

a bis) Indien de onderdaan van het derde land houder is van een visum als bedoeld in artikel 5, lid 1, 

onder b), behelzen de grondige controles bij binnenkomst ook de verificatie van de identiteit van de 

houder van het visum en van de echtheid van het visum, door middel van raadpleging van het 

visuminformatiesysteem (VIS) overeenkomstig artikel 18 van Verordening (EG) nr. 767/2008 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de 

uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-

verordening).”  

 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, laat artikel 3 van de vreemdelingenwet in dit opzicht 

verweerder toe, zelfs indien een vreemdeling in het bezit is van een visum,  om een aantal verificaties 

door te voeren. Zo voorziet artikel 3, lid 1, 3° van de vreemdelingenwet dat de vreemdeling kan worden 

teruggedreven aan de grens indien hij geen documenten kan overleggen ter staving van het doel van 

het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden.  Artikel 3, lid 1, 4° van de vreemdelingenwet 

bepaalt dat een vreemdeling kan worden teruggedreven aan de grens indien hij niet over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar 

het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde Staat waar zijn toelating is gewaarborgd, en 

hij niet in staat is die middelen wettelijk te verwerven.  

 

Het gegeven dat verzoeker in het bezit was van een visum type C, vrijwaart verzoeker aldus niet van de 

mogelijkheid dat hij voorwerp kan uitmaken van een grenscontrole en dat hij desgevallend documenten 

dient voor te leggen en uitleg moet geven over het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden. Verzoeker kon zich dan ook aan een mogelijke grenscontrole verwachten.  

 

3.3.2.4. Artikel 3, lid 1, 3° van de vreemdelingenwet vormt een eerste bepaling waarop de bestreden 

beslissing tot terugdrijving steunt.  Daarbij motiveert de verwerende partij in feite als volgt: 

“Betrokkene verklaart om toeristische redenen naar Madrid te reizen, hij is echter in het bezit van een 

hotelreservatie in Barcelona. Hierna wijzigt betrokkene zijn verklaring en zegt toch naar Barcelona te 

reizen.De hotelreservatie is echter gemaakt voor de periode van 08 tot 28 augustus terwijl betrokkene 

pas toekomt op 19 september. Betrokkene kan verder geen informatie geven aangaande zijn reisdoel 

en legt een tegenstrijdige verklaring af omtrent zijn verblijf in Spanje. 

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

reisbrochures, stadsplannetjes, geldige hotelreservatie.”  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat deze overwegingen steun vinden in het verslag van 19 september 

2015 dat door de grenspolitie werd opgesteld.  

 

Het is niet kennelijk onredelijk om van een persoon die naar Spanje gaat voor toeristische doeleinden te 

verwachten dat hij enige duiding kan geven omtrent dit reisdoel.  Uit het administratief dossier blijkt dat 

de grenspolitie een onduidelijk reismotief vaststelde, hetgeen in de bestreden beslissing tot terugdrijving 

omstandig wordt gemotiveerd.  

Verzoeker betwist niet dat hij eerst verklaarde voor een tweetal weken naar Madrid te reizen om 

toeristische redenen, maar daarbij een hotelreservatie in Barcelona voorlegde. Evenmin betwist hij dat, 

nadat hij met deze tegenstrijdigheid werd geconfronteerd door de grenspolitie, zijn verklaringen wijzigde 

en stelde toch naar Barcelona te reizen. Verder betwist verzoeker niet dat hij geen informatie kon geven 

over zijn reisdoel en dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde. Evenmin betwist verzoeker dat hij geen 

documenten kon voorleggen om het toeristisch motief van zijn bezoek aan Spanje te staven. Uit het 

voormelde verslag blijkt dat verzoeker verklaarde gehoord te hebben dat Madrid en Barcelona mooie 

steden zijn om te bezoeken en dat hij daar gewoon wat wilt rondwandelen. In het verslag wordt 

genoteerd dat daarmee zijn kennis over Spanje stopt en dat hij geen verdere gegevens kan verstrekken 

over het reismotief. 
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Aldus blijkt uit de bestreden beslissing en het administratief dossier dat verzoeker niet de minste notie 

heeft over de bezienswaardigheden die hij in Spanje  te bezoeken, wat geheel klemt met zijn verklaring 

tijdens het gehoor met de grensinspectie dat hij naar Spanje gaat voor toeristische doeleinden. Het is 

niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te verwachten van verzoeker dat hij minstens één 

bezienswaardigheid, stad of toeristische plek kan benoemen die hem ertoe gebracht heeft om Spanje 

voor toeristische doeleinden te bezoeken.  Verzoeker kan dan ook niet ernstig voorhouden dat hij alle 

nodige informatie over zijn reis voorlegde.  

 

Ter terechtzitting houdt de raadsman voor dat verzoeker voor een Spaans bedrijf werkt in Gambia en 

dat hij een maand vakantie per jaar heeft en dat zijn bedrijf tussenkomt in de vliegtuigtickets. Verzoeker 

zou hebben besloten collega’s in Spanje te bezoeken. De Raad moet evenwel vaststellen dat verzoeker 

zulke verklaringen niet afgelegd tijdens de interpellatie door de grenspolitie. Tevens verduidelijkt 

verzoeker niet waarom hij deze verklaringen niet eerder heeft afgelegd hoewel daartoe de mogelijkheid 

had. Bovendien moet worden vastgesteld dat met dit betoog verzoekers reismotief nog minder duidelijk 

wordt, aangezien hij eerder verklaarde de steden Madrid en Barcelona te willen bezoeken en hij nu 

verklaart collega’s te willen bezoeken. 

 

Verzoeker houdt voor dat, in tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing wordt gesteld, zijn 

hotelreservatie geldt voor een verblijfsperiode van 18 september 2015 tot 30 september 2015, wat 

overeenkomt met de data op zijn vliegtuigticket. Hij voegt daartoe stavingsstukken aan zijn 

verzoekschrift.  

De hotelreservatie die verzoeker heden voorlegt heeft betrekking op een hotel in Madrid. Uit het 

administratief dossier blijkt evenwel dat verzoeker tijdens de grenscontrole op 19 september 2015 aan 

de verwerende partij een hotelreservatie voorlegde die betrekking had op een hotel in Barcelona voor de 

periode van 8 augustus 2015 tot 28 augustus 2015, zoals in de bestreden beslissing correct wordt 

gesteld. Uit het administratief dossier blijkt niet dat verzoeker enige melding maakte van deze 

hotelreservatie in Madrid. Ter terechtzitting houdt de raadsman van verzoeker voor dat inderdaad eerst 

een hotel in Barcelona werd gereserveerd, doch daarna ook een hotel in Madrid, maar dat verzoeker 

enkel de hotelreservatie in Barcelona bij had.  

De Raad merkt op dat verzoekers betoog prima facie niet overtuigt: eerst verklaarde hij aan de 

grenspolitie naar Madrid te reizen doch maakte hij enkel een hotelreservatie voor Barcelona over die 

bovendien reeds verlopen was, vervolgens verklaarde hij toch naar Barcelona te reizen en pas nu legt 

hij een hotelreservatie voor Madrid voor. Dit betoog kan daarenboven geen afbreuk doen aan de 

vaststellingen en de motieven in de bestreden beslissing omtrent het onduidelijk reismotief van 

verzoeker, die verzoeker op geen enkele wijze betwist of weerlegt, en die prima facie volstaan om de 

bestreden beslissing te schragen.  

 

3.3.2.5. Artikel 3, lid 1, 4° van de vreemdelingenwet vormt een eerste bepaling waarop de bestreden 

beslissing tot terugdrijving steunt.  Daarbij motiveert de verwerende partij in feite als volgt: 

“Reden van de beslissing: Voor de duur van zijn voorgenomen verblijf (terugvlucht voorzien op 

30.09.2015) en alle onkosten daaraan verbonden, beschikt betrokkene over 400 euro cash. Betrokkene 

is niet in het bezit van een kredietkaart noch een tenlasteneming. Hierdoor voldoet betrokkene niet aan 

het geldende richtbedrag voor Spanje, namelijk 64 euro/dag/persoon” 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat deze overwegingen steun vinden in het verslag van 19 september 

2015 dat door de grenspolitie werd opgesteld.  

 

Verzoeker legt thans loonfiches en een tewerkstelling voor die volgens hem aantonen dat hij over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt. Deze stukken en dit betoog weerleggen de vaststelling echter 

niet dat verzoeker voor zijn voorgenomen verblijf en alle daaraan verbonden onkosten in Spanje, slechts 

over 400 euro cash beschikt en verder geen kredietkaart of een tenlasteneming kan voorleggen. 

Aangezien verzoeker van plan is twee weken door te brengen in Spanje waar een richtbedrag van 64 

euro per dag per persoon geldt, kon de gemachtigde op kennelijk redelijke wijze oordelen dat de 400 

euro niet voldoende is. Dat verzoeker tewerkgesteld is en beschikt over een maandelijks loon, wil nog 

niet zeggen dat verzoeker heden over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor de duur van zijn 

verblijf in Spanje. De raadsman stelt ter terechtzitting dat verzoeker geld kan laten opsturen naar 

Spanje, maar hij legt hiervan niet het minste bewijs voor.  Tenslotte geldt ook hier dat de vaststellingen 

in de bestreden beslissing omtrent het onduidelijk reismotief blijven staan en dat deze prima facie 

volstaan om de bestreden beslissing te schragen.  
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Op het eerste zicht toont de verzoeker met zijn uiteenzetting het kennelijk onredelijk karakter van de 

beoordeling van de verwerende partij prima facie niet aan. Evenmin toont hij in deze stand van het 

geding aan dat de verwerende partij zou zijn uitgegaan van een verkeerde feitelijke vaststelling of dat de 

verwerende partij op dit punt een manifeste beoordelingsfout zou hebben gemaakt. Verzoeker toont 

prima facie geen schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

Evenmin toont verzoeker op eerste zicht aan dat de bestreden beslissing tot terugdrijving werd 

genomen met miskenning van artikelen 2 en 3 van de vreemdelingenwet. Een manifeste appreciatiefout 

noch machtsoverschrijding wordt prima facie aangetoond.  

 

In deze stand van het geding lijkt het dat de verwerende partij geheel terecht, gelet op de concrete 

situatie van de verzoeker en de daadwerkelijk voorliggende feiten, besliste om verzoeker terug te drijven 

en het visum van de verzoeker nietig te verklaren. 

 

De middelen zijn op eerste zicht niet gegrond en bijgevolg niet ernstig.  

 

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

uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82, § 2 van de 

Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

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 achtentwintig september tweeduizend 

vijftien door: 

 

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

 

dhr. H. VAN GOETHEM, Toegevoegd griffier. 

 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. VAN GOETHEM M. MAES 

 

 


