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 nr. 179 656 van 16 december 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Amerikaanse nationaliteit te zijn, op 15 december 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing tot terugdrijving van 10 december 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 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 

december 2016 om 14u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat C. EPEE DIBOUE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij is minderjarig en van Amerikaanse nationaliteit, doch verblijft in Kameroen. 

 

Op 10 december 2016 kwam de verzoekende partij in België aan op de luchthaven van Brussel 

Nationaal, vanuit Douala (Kameroen) met vlucht SN 372. 
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Na een verhoor door de grenspolitie aangaande haar reismotieven werd haar op diezelfde dag een 

beslissing tot terugdrijving ter kennis gebracht. Dit is de thans bestreden beslissing.  

 

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 maakt de verzoekende partij het voorwerp uit van een terugdrijvingsmaatregel en is een 

repatriëring voorzien op 21 december 2106. Het uiterst dringende karakter van de vordering staat in 

casu vast en wordt niet betwist door verwerende partij. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 

december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) doet 
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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 (hierna: het EVRM). 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3 en 9 van 

vreemdelingenwet, van de artikelen 3 en 8  van het EVRM, van de artikelen 1 tot en met 5 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het 

redelijkheidsbeginsel en van de bewijskracht van de stukken. Tevens voert zij aan dat er sprake is van 

een manifeste beoordelingsfout.  

 

De verzoekende partij betwist de motivering van de bestreden beslissing en meer bepaald het motief 

dat stelt dat zij niet in het bezit is van documenten die het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staven. Zij stelt dat zij van Amerikaanse nationaliteit is en aldus vrijgesteld is 

van de visumplicht; dat zij met een geldig paspoort naar België is gereisd; dat zij in het bezit was van 

een ouderlijke toestemming opgesteld door haar moeder en dat zij 1200 euro zakgeld bij zich had. Ze 

verklaart aan de grenspolitie te hebben uitgelegd dat zij haar oom in België kwam bezoeken om zich 

vervolgens naar Duitsland te begeven voor het aanvatten van universitaire studies. Ze stipt aan dat 

haar reismotief was uiteengezet in de ouderlijke toestemming. Ze vervolgt dat zij reeds meerdere reizen 

heeft gemaakt naar het Schengengrondgebied en dat aangezien zij bij haar oom in België zou 

verblijven, zij van oordeel was dat zij geen toeristische gids nodig had. Ze stipt ook aan dat ze niet weet 

wanneer ze naar Kameroen zal terugkeren. Dit is afhankelijk van het gegeven of ze haar studies in 

Duitsland effectief zal kunnen aanvatten. Om deze reden had ze geen terugkeerticket voor Kameroen 

bij zich. Waar de verzoekende partij aan de grens enkel de info kon voorleggen dat zij vrijgesteld is van 

een visum voor Duitsland en dat de Duitse autoriteiten haar hebben meegedeeld dat zij een aanvraag 

tot verblijf als student dient aan te vragen tijdens haar kort verblijf, stelt de verzoekende partij dat zij op 

14 december bijkomende stukken bijbracht aan de verwerende partij aangaande de voorbereidende 

stappen die werden ondernomen in Duitsland. Haar oom, van Duitse nationaliteit, met verblijfsrecht in 

België, verklaarde bovendien dat zij haar ten laste zou nemen tijdens haar verblijf in België. 

 

De bestreden beslissing wordt gemotiveerd als volgt: 

 

“is niet in het bezit van documenten die het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staven (artikel 3, eerste lid, 3°) 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene komt naar België voor toeristische redenen. Hij kan niet zeggen wat hij wil bezoeken. Hij wil 

wandelen in het park en foto’s maken (heeft alleen zijn gsm bij). Hij wil in de grensregio België-

Duitsland verschillende universiteiten bezoeken. Hij wil ingenieursstudies doen en wil weten welke 

specifieke vooropleiding hij hiervoor nodig heeft. Hij heeft geen terugkeerticket. Hij heeft nog geen 

terugkeerdatum vastgelegd. Later wijzigt betrokkene zijn verklaring en zegt een ticket naar Amerika te 

hebben. Hij kan dit ticket echter niet voorleggen (zijn familie in Canada zou dat gedaan hebben). Er is 

geen geldige tenlasteneming.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat op 10 december 2016 een tenlasteneming van de 

verzoekende partij door haar tante werd opgesteld door de gemeentelijke administratie van Plombières. 

Verder is in het administratief dossier een kopie terug te vinden van de Duitse identiteitskaart van haar 

oom, alsook een ouderlijke toelating van de moeder waarin te lezen staat dat zij een volmacht geeft aan 

oom van de verzoekende om alle beslissingen te treffen inzake haar studie, haar verblijf en alle andere 

situaties waarvoor een ouderlijke tussenkomst vereist zou zijn. Verder is een kopie van het 

vliegtuigticket en het paspoort van de verzoekende partij aanwezig in het administratief dossier. Uit het 

verhoorverslag van de grenspolitie blijkt dat de verzoekende partij verklaarde dat zij in juni 2016 haar 

‘bac’ behaalde en dat zij sindsdien Duitse lessen volgt; dat zij in de grensregio België-Duitsland 

(omgeving Aken) verschillende universiteiten wil bezoeken; dat zij graag ingenieursstudies zou willen 

aanvatten net als haar oom en dat zij wil weten welke vooropleiding zij hiervoor nodig heeft. Zij heeft 

geen hotelreservatie maar verklaarde van meet af aan dat ze bij haar oom zou verblijven. 
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In hetzelfde verslag staat bij eigen bevindingen onder meer “hij is op een leeftijd om verdere studies 

aan te vatten” en “betrokkene komt tijdens het wachten verschillende keren om uitleg vragen en laat 

extra documenten doorsturen” 

 

Anders dan wat in de bestreden beslissing te lezen valt werd er wel degelijk een tenlasteneming 

opgesteld voor de verzoekende partij en nergens blijkt uit de stukken van het administratief dossier, 

noch uit de bestreden beslissing waarom de tenlasteneming die werd opgesteld door de gemeentelijke 

overheid van Plombières niet geldig zou zijn. Verder heeft de verzoekende partij toch wel duidelijk 

aangegeven wat haar reismotief was met name ingenieursstudies aanvatten aan een universiteit in de 

grensregio. De verzoekende partij verklaarde ook dat zij zich hier op voorbereid had door reeds Duitse 

lessen te volgen. Zoals door de grenspolitie zelf werd aangegeven, blijkt de verzoekende partij op 

leeftijd om verdere studies aan te vatten. Het komt de Raad op het eerste gezicht kennelijk onredelijk 

over om te stellen dat het reismotief onduidelijk is. 

 

Daarenboven heeft de verzoekende partij bij haar verzoekschrift verschillende stukken gevoegd ter 

ondersteuning van haar verklaringen (email uitgaande van haar tante aan de administratie van de stad 

Aken i.v.m. de mogelijkheid om naar Duitsland te reizen om er studies aan te vatten, een inschrijving 

voor een vooropleiding Duits aan de “Volkhochschule Aachen”). Aangezien het stukken zijn die werden 

opgesteld door de tante van de verzoekende partij of aan de oom van de verzoekende partij werden 

gericht, was de verzoekende partij niet bij machte om deze stukken voor te leggen aan de grenspolitie. 

Deze stukken werden evenwel aan de verwerende partij overgemaakt vooraleer een beroep bij de 

Raad werd ingediend. 

 

Waar de verzoekende partij verklaarde om toeristische redenen naar België te komen lijkt dit op het 

eerste gezicht niet onaannemelijk nu zij in eerste instantie een verblijf bij haar familie voor ogen had om 

vervolgens haar hoofddoel, nl. haar studies te realiseren. Gezien zij bij haar familie zou verblijven komt 

het niet vreemd over dat zij geen specifieke toeristische bezienswaardigheden opsomt die zij zou willen 

bezoeken en dat zij verklaart dat zij wat wil wandelen in het park en foto’s wil maken.  

 

De Raad acht het redelijkheidsbeginsel in de aangegeven mate prima facie geschonden. 

 

Het enig middel is ernstig. 

 

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

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

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

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

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

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

 

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

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

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

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

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

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

en argumenten te verdedigen. 

 

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

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

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

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

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

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

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

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

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

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 
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verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen.  

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, §2, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op 

de grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten 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 (artikelen 2,3,4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

In haar verzoekschrift geeft de verzoekende partij als moeilijk te herstellen ernstig nadeel aan dat ze 

een schooljaar dreigt te verliezen, dat ze haar vakantie dreigt te verliezen, alsook een schending van 

artikel 8 van het EVRM, dat zij een inreisverbod dreigt te krijgen voor het Schengengrondgebied, dat zij 

SIS geseind zal worden en dat zij een mensonterende behandeling dient te ondergaan ten gevolge van 

haar detentie. 

 

Ieder redelijk denkend mens ziet onmiddellijk in dat de verzoekende partij door de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan, daar zij haar 

voorgenomen studies niet zal kunnen aanvatten. De onderbreking van een schooljaar is een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan. Derhalve is de derde 

voorwaarde vervuld.  

 

2.5. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden zodat de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing kan worden bevolen. 

 

3. Kosten 

 

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

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

onderzocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 
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De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing tot 

terugdrijving van 10 december 2016, wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december tweeduizend zestien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter. 

 

mevr. S. KEGELS toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. KEGELS J. CAMU 

 


