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 nr. 160 249 van 19 januari 2016 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 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 IVE KAMER, 

 

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

15 januari 2016 heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissingen houdende bevel tot terugdrijving en tot annulatie 

van een visum van 11 januari 2016. 

 

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 15 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 januari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DIMONEKENE-VANNESTE, die loco advocaat G. MWEZE 

SIFA verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 januari 2016 kwam de verzoekende partij met een vlucht SN359 met herkomst Kinshasa aan in de 

luchthaven Brussel Nationaal. De bestemming was Athene, en verzoekster was in het bezit van een visum 

type C met het oog op toerisme.  

 

Zij werd tegengehouden door de diensten grenscontrole (niveau aankomst) en werd door hen verhoord. 
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Op 11 januari 2016 werd beslist tot nietigverklaring van het visum van de verzoekende partij en werd 

tevens een beslissing genomen tot terugdrijving. Dit zijn de thans bestreden beslissingen, die het voorwerp 

uitmaken van de schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De beslissingen luiden als 

volgt:  

 

“WEIGERING / NIETIGVERKLARING / INTREKKING VAN EEN VISUM 

Mevrouw, Meneer N., N.L. (...) 

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

[namens (naam van de vertegenwoordigde Lidstaat)] 

 

k zijn voor de personencontrole te ____________________ 

Heeft / hebben / werd 

 

, afgegeven: 22.12.2015. 

  

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

(...) 

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 Athene 

(Griekenland) te willen doorreizen voor de aankoop van kappersproducten. Ze is in het bezit van een 

doorreisticket naar Athene doch is niet in het bezit van contactgegevens (namen, adressen, 

telefoonnummers, mailadressen, …) van handelaars en beschikt over geen enkel document (facturen, 

folders, brochures, …) welke haar voorgenomen reismotief kan staven. 

Betrokkene is in het bezit van een Schengenvisum afgeleverd door de Griekse ambassade in Kinshasa 

met als opmerking “toerisme”. Uit de gegevens van het “VIS” (Visum Information System) blijkt 

eveneens dat het visum werd afgeleverd voor toerisme. Ze is niet in het bezit van toeristiche 

documentatie (folders, brochures, stadsplannetjes, geboekte rondreis, …). Betrokkene heeft zodoende 

bij haar visumaavraag andere documenten voorgelegd en verklaringen afgelegd dan haar huidige 

verklaarde reisdoel aan de Belgische buitengrens. 

(...)” 

 

en 

 

“TERUGDRIJVING 

Op .......................................... om ...................... uur, aan de grensdoorlaatpost 

.............................................., 

werd door ondergetekende, 

...............................................................................................................................  

de heer / mevrouw : 

naam N. (...) voornaam N.L. (...) 

geboren op (...) te KINSHASA geslacht (m/v) Vrouwelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Congo (Dem. Rep.) 

houder van het document nationaal paspoort van Congo nummer (...) 

afgegeven te MINAFFET op : 14.06.2013 

houder van het visum nr. (...) van het type C afgegeven door Griekse ambassade in Kinshasa geldig van 

24.12.2015 tot 01.02.2016 voor een duur van 30 dagen, met het oog op : toerisme 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): 

(...) 

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 Athene (Griekenland) te willen doorreizen voor de 

aankoop van kappersproducten. Ze is in het bezit van een doorreisticket naar Athene doch is niet in het 

bezit van contactgegevens (namen, adressen, telefoonnummers, mailadressen, …) van handelaars en 
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beschikt over geen enkel document (facturen, folders, brochures, …) welke haar voorgenomen 

reismotief kan staven. Betrokkene is in het bezit van een Schengenvisum afgeleverd door de Griekse 

ambassade in Kinshasa met als opmerking “toerisme”. Uit de gegevens van het “VIS” (Visum 

Information System) blijkt eveneens dat het visum werd afgeleverd voor toerisme. Ze is niet in het bezit 

van toeristiche documentatie (folders, brochures, stadsplannetjes, geboekte rondreis, …). Betrokkene 

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

haar huidige verklaarde reisdoel aan de Belgische buitengrens. 

(...)” 

 

Diezelfde dag werd eveneens een beslissing genomen tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens 

gelegen plaats. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De verzoekende partij vecht de beslissing tot terugdrijving van 11 januari 2016 aan, evenals de 

beslissing van diezelfde datum tot nietigverklaring van het visum type C.  

 

Deze laatste beslissing kan evenwel niet op ontvankelijke wijze het voorwerp uitmaken van een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. 

 

Artikel 39/82, §4, 2
e
 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) stipuleert 

immers dat “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”. 

 

Nu de beslissing tot nietigverklaring van het visum geen verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel 

uitmaakt zoals bedoeld in artikel 39/82, §4, 2
e
 lid van de vreemdelingenwet, kan hiertegen geen 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid worden ingediend. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. 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. 

 

De schorsingsprocedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid heeft een uitzonderlijk en ongewoon 

karakter. De toepassing van de procedure verstoort immers het normale verloop van de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en herleidt de rechten van de verdediging tot een strikt 

minimum. Om deze redenen moet de verantwoording door de verzoekende partij van de uiterst 

dringende noodzakelijkheid evident en dus op het eerste zicht onbetwistbaar zijn. De procedure kan 

daarom slechts worden aangewend in de enkele gevallen dat het spoedeisend karakter van de zaak, 

ofwel voor iedereen duidelijk is, ofwel door de verzoekende partij duidelijk wordt aangetoond aan de 

hand van precieze en concrete gegevens. De bewijslast is tweeledig: de verzoekende partij moet 

aantonen dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone procedure te laat zal komen en 

dat zij bij het instellen van de vordering met de vereiste spoed, diligentie en alertheid is opgetreden. 

 

3.2. Het uiterst dringend karakter wordt niet betwist door de verwerende partij. 
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In casu is de verzoekende partij van haar vrijheid beroofd met het oog op haar verwijdering. Ze maakt 

aldus het voorwerp uit van een verwijderingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. Het 

staat dus vast dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure te 

laat zal komen en derhalve niet effectief zal zijn. 

 

3.3. Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel is een afzonderlijke voorwaarde, die ook 

afzonderlijk dient te worden beoordeeld (RvS 12 juni 2002, nr. 107.797). Bij de beoordeling van het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient rekening te worden gehouden met het feit dat de gevraagde 

schorsing een nuttig effect moet kunnen sorteren en met het gegeven dat het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel specifiek en rechtstreeks moet voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing. Hieruit volgt dat moet worden aangetoond dat het besluit waarvan de schorsing van de 

tenuitvoerlegging wordt gevraagd aan de oorsprong ligt van het nadeel. Het ingeroepen nadeel mag niet 

het gevolg zijn van de eigen keuzes, daden of gedragingen van verzoeker (RvS 8 januari 2003, nr. 

114.306; RvS 5 september 2006, nr. 162.311).  

 

Voor wat betreft het moeilijk te herstellen ernstig nadeel stelt de verzoekende partij dat geen rekening is 

gehouden met de documenten die zij heeft voorgelegd, en met de garanties die zij geboden heeft aan de 

Griekse autoriteiten die het visum hebben afgeleverd.  

 

Dergelijke vage beschouwingen van de verzoekende partij volstaan uiteraard niet opdat aan de hand 

van concrete elementen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel bij de uitvoering van de bestreden 

beslissing wordt aangetoond. Door de verzoekende partij wordt geen enkel concreet element 

aangebracht. De verzoekende partij blijft in gebreke verder toe te lichten waaruit het nadeel dan wel zou 

bestaan.  

 

In de mate dat de verzoekende partij zich in haar verzoekschrift nog gegriefd voelt omdat zij de bijstand 

van een tolk Lingala vroeg omdat zij de Franse taal niet machtig is, deze niet verkreeg waardoor de 

ambtenaar die haar gehoor afnam haar antwoorden verkeerd geïnterpreteerd heeft zodat de bestreden 

beslissing berust op onjuiste gronden, kan worden vastgesteld dat haar beschouwingen geen steun 

vinden in het administratief dossier en wel integendeel worden tegengesproken door het verslag van de 

grenspolitie. 

 

Uit dit verslag van de grenspolitie blijkt duidelijk het volgende: 

 

“6. Interpellatie passagier(s) 

 

Om 0805 uur word(t)(en) hij/zij ontvangen door INP J.-P. D. (...). 

Hij/Zij druk(t)(en) zich uit in de Franse taal  

Uit zijn/haar/hun verklaring begrijpen wij het volgende : 

 

* PROFIEL 

Alleen reizend. 

Kapster. 

 

* REISMOTIEF 

Verklaart naar Athene te willen reizen om kappersmateriaal aan te kopen. 

Ze verklaart tot 29 januari ginds te zullen verblijven. 

 

* HOTELRESERVATIE 

Reservatie  voor Novotel Athene , 2 nachten van 11 tot 13 januari 

 

* BESTAANSMIDDELEN 

1930 US Dollar. 

Betrokkene blijft in het bezit van zijn geldelijke middelen. 

 

* BAGAGE 1 bagage (22 kg) 

 

7. Vaststellingen en info : 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

- Betrokkene verklaart naar Athene te willen reizen om kappersproducten te willen kopen. Ze is 
echter niet in het bezit van een zakelijke uitnodiging, noch heeft ze adressen of zakelijke referenties 
of contacten in Griekenland. 

- Het visum van betrokkene werd afgeleverd voor toeristische doeleinden. Betrokkene is echter 
niet in het bezit van toeristische folders, stadsplannetjes of enige andere toeristische info. 
Bovendien kan ze ons ook geen toeristische bezienswaardigheden opnoemen. Betrokkene 
verklaart dat ze ginds een priester ‘Joseph’ kent. Hij zal haar verder helpen. Ze heeft enkel een 
telefoonnummer van deze Joseph.  

- Betrokkene toont een reservatie voor 2 nachten in het Novotel te Athene. Betrokkene kan ons geen 
reservatie tonen voor de overige dagen. Ze verklaart dat ze in het zelfde hotel zal blijven. 

- Het is de eerste keer dat betrokkene(n) een Schengenland bezoek(t)(en).” 
 

3.4. De vaststelling dat niet is voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 

39/82, §2 van de vreemdelingenwet en artikel 43, §1 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 negentien januari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. BEERNAERTS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. BEERNAERTS A. VAN ISACKER 

 


