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 nr. 160 231 van 19 januari  2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 18 januari 2016 heeft 

ingediend (neerlegging ter griffie) 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 en Administratieve Vereenvoudiging van 8 januari 2016 waarbij verzoekster wordt 

teruggedreven. 

 

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 18 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Dieudonné ILUNGA KABINGA, die verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, 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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Verzoekster verklaart Fatou DRAME te heten, van Guinese nationaliteit te zijn, geboren te  Kindia op 10 

september 1990. 

 

Op 8 januari 2016 kwam verzoekster met een vlucht SN359 met herkomst Luanda aan in de luchthaven 

Brussel Nationaal.  

 

Zij werd tegengehouden door de diensten grenscontrole (niveau aankomst) en werd door hen verhoord. 

Het paspoort dat verzoekende partij in het bezit had, werd vals bevonden. De identiteitsbladzijde was 

immers vervangen door een totaal valse bladzijde.  

 

Op 8 januari 2016 werd een beslissing genomen tot terugdrijving. 

 

Het betreft de bestreden beslissing. 

 

Er werd op 8 januari 2016 ook een beslissing genomen tot vasthouding in een welbepaalde aan de 

grens gelegen plaats. 

 

De terugdrijving is voorzien op 19 januari 2016 om 10.40u. 

 

2. Over de vordering tot schorsing 

 

2.1. 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 wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

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 bevinden de verzoekende partijen 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.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast en wordt niet betwist door de 

verwerende partij. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 
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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. 

 

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 dergelijke bepaling van het Europees 

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te 

Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1955 (hierna: EVRM) heeft willen 

aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door 

haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel 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, Čonka/ 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 
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3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. Verzoekende partij voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 7, lid 

1, 1 en 3° van de Vreemdelingenwet, van artikel 27, §1 van de Vreemdelingenwet, van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de beginselen van behoorlijk bestuur, met name het zorgvuldigheidsbeginsel en 

van de artikelen 8 en 13 EVRM. Voorts stelt zij dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. Uit 

het verzoekschrift blijkt dat zij tevens een schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet, van de artikelen 3 en 13 EVRM, van artikel 47 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie en van artikel 39 van de Richtlijn 2005/85/EG. Voorts stelt zij dat er sprake is van 

machtsoverschrijding. 

 

Verzoekende partij betoogt dat zij bij haar arrestatie gevraagd heeft dat de actuele Dublin 

reglementering op haar zou worden toegepast, en uit allerlei onduidelijke beschouwingen inzake een 

asielaanvraag. Verzoekende partij stelt dat zij op grond van artikel 12.1 van de Dublin III Verordening 

dient te worden overgedragen aan Frankrijk, nu zij daar een hangende asielaanvraag heeft. Zij verwijst 

tevens naar artikel 7 van de Dublin III Verordening. 

 

3.3.2.2. De determinerende juridische en feitelijke motieven kunnen op een eenvoudige wijze in de 

bestreden beslissing worden gelezen. Er wordt met verwijzing naar artikel 3, lid 1, 2° van de 

Vreemdelingenwet op een duidelijke wijze aangegeven waarom de toegang wordt geweigerd en 

verzoekster teruggedreven wordt, met name het feit dat het door verzoekster gebruikte paspoort 

vervalst is. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt de concrete motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de 

uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Verzoekende partij kan evenmin gevolgd worden waar in het verzoekschrift wordt voorgehouden dat de 

beslissing stereotiep gemotiveerd is. De bestreden beslissing behandelt de specifieke situatie waarin 

verzoekende partij zich bevindt, waaronder de vaststellingen van valsheid  door de federale politie van 

het voorgelegde paspoort, waarop de overige documenten gesteund zijn.  

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat zelfs indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte- en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

is gemotiveerd (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171, RvS 27 juni 2007, nr.172.821, e.a.). 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij die motieven kent zodat in casu het voornaamste doel 

van de formele motiveringsplicht is bereikt. 

 

Verzoekende partij toont geen schending aan van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 en 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening 

van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

In casu werd verzoekende partij bij aankomst in België tegengehouden en werden allerlei 

onregelmatigheden vastgesteld door de federale politie. 

 

Uit het verslag van de federale politie blijkt het volgende inzake de door verzoekende partij voorgelegde 

documenten: 

 

“Vastgestelde onregelmatigheden: 

 

In het paspoort is de identiteitsbladzijde vervangen door een totaal valse bladzijde. 
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Alle overige documenten zoals de Franse récépissé, het Angolees visum, de verlening van het 

Angolees visum evenals het Franse schengenvisum zijn verkregen op basis van het vervalste paspoort 

dus verkregen op basis van valse verklaringen.”  

 

Gelet op deze vaststellingen, die door verzoekende partij volledig onbesproken worden gelaten in het 

verzoekschrift en ter terechtzitting, werd dan ook een beslissing genomen tot terugdrijving, gesteund op 

artikel 3, eerste lid, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet.  

 

Dit artikel luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

In casu wordt in de bestreden beslissing als volgt in feite gemotiveerd: 

- inzake het eerste motief gesteund op artikel 3, eerste lid, 2° van de wet: is niet in het bezit van een 

geldig reisdocument / geldige reisdocument 

Het door betrokkene gebruikte reisdocument wordt van valsheid beticht en wordt gerechtelijk in beslag 

genomen.  

Betrokkene beschikt dus niet meer over enig geldig reisdocument.  

Dossiernummer: HV.55.FW.110020.16 

- inzake het tweede motief gesteund op artikel 3, eerste lid, 2° van de wet:  is in het bezit van een 

vals/nagemaakt/vervalst  reisdocument  

Document: paspoort Guinea op naam van DRAME Fatou, vrouw, geboren te Kindia op 10 .04.1990. 

Vervalsing: in het paspoort is de identiteitsbladzijde vervangen door een valse identiteitsbladzijde.  

 

Deze motieven die steun vinden in het verslag van de federale politie, worden door verzoekende partij 

betwist noch ontkend in het middel. Zij gaat hier volledig aan voorbij in de uiteenzetting van het middel in 

haar verzoekschrift. 

 

De Raad wijst er verder op dat verzoekende partij t.a.v. de federale politie met geen woord gerept heeft 

inzake een hangende asielaanvraag. Integendeel deelde zij het volgende mee, zoals duidelijk blijkt uit 

het verslag van de federale politie: 

 

“Betrokkene blijft erbij het paspoort op officiële wijze te hebben verkregen. Zij beweert naar Angola te 

zijn gereisd om haar broer te bezoeken en wil nu terugkeren naar Frankrijk waar haar dochter zou 

verblijven bij haar zuster.”  

 

Ter terechtzitting gaat de advocaat, wanneer hij er wordt naar gevraagd, niet verder in op het feit of er 

een hangende asielaanvraag is. 

 

Ook de récépissé die werd afgegeven op 1 oktober 2015 bevat geen enkele vermelding naar een 

hangende asielaanvraag; hieruit blijkt enkel dat verzoekende partij op 3 januari 2014 Frankrijk is 

binnengekomen, en zij de afgifte van een eerste verblijfstitel van 10 jaar heeft gevraagd, zonder enige 

verwijzing naar een hangende asielaanvraag. 

 

Daarenboven moet worden benadrukt dat de identiteitsbladzijde in het voorgelegde paspoort vervangen 

was door een valse identiteitsbladzijde, zodat de werkelijke identiteit van verzoekende partij niet 

vaststaat. De voorgelegde stukken op naam van Fatou DRAME hebben dan ook geen enkele waarde, 

aangezien dit niet de echte identiteit is van verzoekende partij. 

 

De verwijzing naar de Dublin III Verordening is niet dienstig, nu er niet blijkt dat er sprake is van een 

hangende asielaanvraag. Nochtans worden in voormelde verordening de criteria en instrumenten 

vastgesteld om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om 

internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de 

lidstaten is ingediend. 

 

Het artikel 12 van de Dublin III Verordening waarop verzoekende partij zich beroept, heeft overigens 

betrekking op de situatie waarbij de verzoeker houder is van een geldige verblijfstitel of geldig visum.  
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Ten overvloede moet worden gesteld dat artikel 7 van de Dublin III Verordening de volgorde van de 

criteria betreft, en vindt in casu geen enkele toepassing.  

 

Verzoekende partij kan verder niet dienstig beroepen op een schending van artikel 3 EVRM. Immers 

houdt de bestreden beslissing geen gedwongen terugkeer in naar het land van herkomst (Guinee?), dat 

ook niet gekend is nu verzoekende partij zich manifest onder een valse identiteit heeft uitgegeven. 

Integendeel zal verzoekende partij worden teruggedreven naar de plaats van waar zij naar België is 

gekomen, te weten Luanda in Angola.  

 

Verzoekende partij is uit Angola naar België gekomen, zonder dat zij in België een asielaanvraag heeft 

ingediend, zodat zij bezwaarlijk kan worden gevongd in het betoog dat zij niet naar dit land kan worden 

teruggedreven omwille van een risico op schending van artikel 3 EVRM.  

 

Ook volgens haar eigen verklaringen zou verzoekende partij geruime tijd in Angola verbleven hebben, 

om haar broer te bezoeken, zonder dat zij enige melding maakt van concrete elementen die wijzen op 

een risico op schending van artikel 3 EVRM bij terugdrijving naar dit land.  

 

Verzoekende partij voert tot slot een schending aan van artikel 8 EVRM; zij verwijst naar de 

aanwezigheid van haar minderjarige dochter in Frankrijk.  

 

Verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift allerlei stukken, waaruit blijkt dat het kind Fatima 

TOURE, geboren te Kindia op 19 april 2012, op 15 juli 2015 in Frankrijk erkend werd als vluchteling, en 

dat mevr. Fatou DRAME op basis hiervan een verblijfskaart kan aanvragen, alsook dat het kind in 

Frankrijk school loopt.  

 

De Raad laat andermaal gelden dat verzoekende partij zich wel uitgeeft als Fatou DRAME, doch de 

federale politie heeft vastgesteld dat de identiteitsbladzijde in het door verzoekende partij voorgelegde 

paspoort vervangen was door een valse identiteitsbladzijde, zodat de werkelijke identiteit van 

verzoekende partij niet vaststaat. De voorgelegde stukken op naam van Fatou DRAME hebben dan ook 

geen enkele waarde, aangezien dit niet de echte identiteit is van verzoekende partij. 

 

Verzoekende partij toont niet aan welke haar werkelijke identiteit is, noch toont zij aan dat het kind dat in 

Frankrijk erkend werd als vluchteling haar dochter is. Zodoende kan verzoekende partij niet dienstig 

verwijzen naar een beweerd gezinsleven met het kind Fatima TOURE in Frankrijk; zij toont niet aan dat 

zij de moeder is van dit kind.  

 

De Raad wijst er ook op dat verzoekende partij t.a.v. de federale politie ook niet heeft aangehaald dat 

haar dochter in Frankrijk erkend zou zijn als vluchteling, en zij vervolgens als moeder een 

verblijfsaanvraag heeft ingediend. Nochtans zou van een moeder toch mogen verwacht worden dat zij 

t.a.v. de politie die haar confronteert met de vaststellingen inzake de vervalsing van de identiteitspagina 

in het voorgelegde paspoort, toch melding maakt van het gegeven dat haar dochter over een 

verblijfsrecht in Frankrijk als erkend vluchteling beschikt. Verzoekende partij heeft dit niet gedaan, noch 

heeft zij haar werkelijke identiteit meegedeeld.  

 

Bij de beoordeling van de aangevoerde schending van artikel 8 EVRM kan enkel rekening worden 

gehouden met de elementen en gegevens waarvan het bestuur kennis had op het ogenblik dat de 

beslissing genomen werd.  

 

De Raad herhaalt andermaal dat het paspoort van verzoekende partij duidelijk vervalst is, hetgeen ook 

niet in concreto betwist wordt door de verzoekende partij in haar verzoekschrift.  

 

Zodoende staat niet vast dat verzoekende partij daadwerkelijk de moeder is van het kind dat in Frankrijk 

erkend is als vluchteling; verzoekende partij deed zich voor als dezelfde persoon, doch het paspoort dat 

zij gebruikte, is vervalst. 

 

Verzoekende partij toont dan ook niet aan dat er sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven 

met een kind, waarvan niet blijkt dat zij de moeder is.  

 

Het staat verzoekende partij daarenboven vrij om vanuit Angola het nodige te doen opdat zij naar 

Frankrijk zou kunnen terugkeren, waarbij verzoekende partij vanzelfsprekend haar werkelijke identiteit 

zal dienen op te geven.  
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In de gegeven omstandigheden kan geen positieve verplichting in hoofde van de Belgische staat 

worden weerhouden om een persoon die zich manifest bedient van een vervalst paspoort, via België te 

laten doorreizen naar een andere lidstaat van Schengen, in strijd met de geldende reglementering.  

 

Verweerder wijst er nog op dat de bestreden beslissing tot terugdrijving naar Angola niet tot gevolg dat 

de verzoekende partij definitief de toegang tot het Schengengrondgebied wordt geweigerd, of dat zij 

definitief van het kind wordt gescheiden, doch enkel dat zij wordt teruggedreven met de mogelijkheid 

naar het Schengengrondgebied terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de 

nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst. 

 

De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Schengen grondgebied binnen te komen 

en er te verblijven, de verzoekende partij dient evenwel te voldoen aan de opgelegde binnenkomst- en 

verblijfsvereisten (zie ook R.v.St. nr.170.806 dd. 04.05.2007).  

 

Een schending van artikel 8 EVRM wordt niet aangetoond.  

 

Voor het overige gaat verzoekende partij niet in op de door haar opgeworpen schendingen.  

 

Het middel is niet ernstig. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekende partij heeft nagelaten een moeilijk te herstellen ernstig nadeel te 

ontwikkelen in het verzoekschrift.  

 

Dienvolgens is niet voldaan aan 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 PR RvV.  

 

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

verwerpen. 

 

 

 

 

 

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 

getroffen. 
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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 negentien januari twee duizend zestien 

door: 

 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, Wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. H. VAN GOETHEM, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. VAN GOETHEM M. MILOJKOWIC 

 


