
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 188 981 van 27 juni 2017 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op 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 26 juni 

2017 heeft ingediend bij faxpost 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 17 juni 2017 tot terugdrijving (bijlage 11), van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 17 juni 2017 tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats en 

van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 17 juni 2017 tot nietigverklaring van een visum. 

 

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 26 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, die verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, 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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1.1. De verzoeker wordt op 17 juni 2017 door de grensinspectie op de luchthaven van Zaventem 

staande gehouden, komende uit Istanbul.  

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de gemachtigde) neemt op 17 juni 2017 een beslissing tot nietigverklaring van verzoekers 

visum, een beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats, en een 

beslissing tot terugdrijving. Dit zijn de drie bestreden beslissingen. 

 

1.3. Er is een vlucht voorzien op 28 juni 2017. 

 

1.4. De besteden beslissingen worden als volgt gemotiveerd: 

 

“ BESLISSING TOT VASTHOUDING IN EEN WELBEPAALDE AAN DE GRENS GELEGEN PLAATS 
DECISION DE MAINTIEN DANS UN LIEU DETERMINE SITUE A LA FRONTIERE 

 

“Gelet op het artikel 74/5, § 1, 1°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door de wet 

van 18 juli 1991; 

Vu l’article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 18 juillet 1991; 

 

Overwegende dat1 de genaamde M.K.C. 

de persoon die verklaart te heten 

Considérant que1 le (la) nommé(e) M.K.C. 

la personne qui déclare se nommer 

 

geboren te K., op […], van nationaliteit Congo (Dem. Rep.) (te zijn), 

né(e) à K. le […], (être) de nationalité Congo (Dem. Rep.), 

 

met toepassing van de bepalingen van de wet van 15 december 1980, door de met grenscontrole 

belaste overheden kan worden teruggedreven. 

peut, en application des dispositions de la loi du 15 décembre 1980, être refoulé(e) par les autorités 

chargées du contrôle aux frontières. 

 

Overwegende dat de terugdrijving van M.K.C kan uitgevoerd worden en betrokkene steeds ter 

beschikking moet zijn van de vervoerder, die verplicht is de terugdrijving zo snel mogelijk te realiseren, 

wordt het noodzakelijk geacht betrokkene vast te houden in een welbepaalde aan de grens gelegen 

plaats om de terugdrijving te waarborgen. 

Considérant que le refoulement de M.K.C ne peut être exécuté immédiatement et qu’il/elle doit de 

manière permanente être à la disposition du transporteur obligé d’effectuer un prompt refoulement, il est 

estimé nécessaire de maintenir l’intéressé(e) dans un lieu déterminé situé à la frontière afin de garantir 

le refoulement.” 

 

In uitvoering van het bovengenoemd artikel 74/5, § 1, 1° van de wet van 15 december 1980, wordt 

besloten om betrokkene vast te houden te Steenokkerzeel, transitcentrum Caricole.2 

En exécution de l’article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, il est décidé de maintenir 

l’intéressé(e) à Steenokkerzeel, au centre de transit Caricole. » 

 

 

 

 “TERUGDRIJVING 

 

Op 17.06.2017 ........... om ...................... uur, aan de grensdoorlaatpost BRUNAT................, 

werd door ondergetekende, 

................................................................................................................................ 1 

de heer / mevrouw : 

naam M. K. voornaam C. 

geboren op […]te K. geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Congo (Dem. Rep.) wonende te [….] 

houder van het document PP nummer OB0777957 
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afgegeven te MINAFFET op : 11/04/2015 

houder van het visum nr. 011759994 van het type C afgegeven door [….] 

geldig van 13/06/2017 tot 22/07/2017 

voor een duur van 24 dagen, met het oog op : / 

afkomstig uit Istanbul Ataturk met vlucht TK1943 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) : 

 (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: 

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

Reden van de beslissing: 

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

1°/2°)2 

Reden van de beslissing: 

 (D) Is in het bezit van een vals / nagemaakt / vervalst visum of verblijfsvergunning (art. 3, eerste lid, 

1°/2°)2 

Reden van de beslissing: 

 (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 België te komen als toerist. Hij zou hier enkele 

jeugdvrienden hebben maar verklaart deze niet te zullen bezoeken. Desalnietemin wordt betrokkene 

opgewacht door iemand die verklaart een vriend van betrokkene te zijn. 

Betrokkene kan geen verdere info geven omtrent zijn reisdoel, hij is in het bezit van een toeristisch 

programma maar kan niet opnoemen welke bezienswaardigheden daar op vermeld staan. 

Betrokkene is in het bezit van een hotelreservatie voor Brussel maar na controle blijkt deze 

reservering geannuleerd te zijn. 

Het volgende document/de volgende document(en) kon(den) niet worden overgelegd: ............... 

 

lidstaten van de Europese Unie verbleven (art. 3, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980, 

en art. 6, paragraaf 1, inleidende formule, en paragraaf 1bis, van Schengengrenscode) 

Reden van de beslissing: 

de terugreis naar het land van oorsprong of het transitland (art. 3, eerste lid, 4°) 

Reden van de beslissing: 

 

 

ionale Gegevensbank, reden van de beslissing: 

 

betrekkingen van een van de Lid-Staten van de Europese Unie te kunnen schaden (art. 3, eerste lid, 

6°/7°) 2 

Reden van de beslissing:” 

 

 

“WEIGERING / NIETIGVERKLARING / INTREKKING VAN EEN VISUM 

 

Mevrouw, Meneer M. K., C. 

-generaal/[andere bevoegde instantie] in _____________ 

[namens (naam van de vertegenwoordigde Lidstaat)] 

 

 

Heeft / hebben / werd 

 

4, afgegeven: 11/04/2017. 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

rdening 

(EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke visumcode) 
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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 België te komen als toerist. Hij zou hier enkele jeugdvrienden hebben maar 

verklaart deze niet te zullen bezoeken. Desalnietemin wordt betrokkene opgewacht door iemand die 

verklaart een vriend van betrokkene te zijn. 

Betrokkene kan geen verdere info geven omtrent zijn reisdoel, hij is in het bezit van een toeristisch 

programma maar kan niet opnoemen welke bezienswaardigheden daar op vermeld staan. Betrokkene is 

in het bezit van een hotelreservatie voor Brussel maar na controle blijkt deze reservering geannuleerd te 

zijn. 

taan te beschikken, zowel voor de duur 

van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor 

doorreis naar een derde land waar u met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te 

verkeren deze middelen legaal te verkrijgen (artikel 32, 1, a), III 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) 

verbleven op grond van een eenvormig visum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid (artikel 

32, 1, a), IV 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) 

signalering is ingevoerd door [naam lidstaat] (artikel 32, 1, a), V 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) 

 een bedreiging van de openbare orde, de 

binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid als omschreven in artikel 2, lid 21, van Verordening (EG) 

nr. 2016/399 (Schengengrenscode), of de internationale betrekkingen van één of meer van de lidstaten 

(artikel 32, 1, a), VI 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) 

(artikel 32, 1, a), VII) van de verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13.07.2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode) 

verblijf is niet betrouwbaar (artikel 32, 1, b 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)  

kon niet worden vastgesteld (artikel 32, 1, b 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)  

visum aan te vragen, hetgeen een visumaanvraag aan de grens zou rechtvaardigen (artikel 35, 6, van 

de verordening (EG) 

Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke visumcode) 

kking van het visum verzocht1 (artikel 34, 3 van de 

verordening (EG) 

Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke visumcode)” 

 

2. Over de rechtspleging en de ontvankelijkheid 

 

2.1. In het verzoekschrift vraagt de verzoeker dat de procedure voor de Raad in de Franse taal wordt 

gevoerd. 

 

Er dient evenwel op te worden gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen niet ter vrije keuze staat van de partijen maar op dwingende wijze 

geregeld wordt door artikel 39/14 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). Dit artikel luidt als volgt: 
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“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4, worden de 

beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werking het ganse land bestrijkt krachtens 

de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet voorschrijft, geschiedt de behandeling in de 

taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd ingediend.” 

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de voorbereidende 

werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van 

een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat 

aangezien de regeling inzake het taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos 

aansluit bij die welke thans geldt voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te 

worden geïnterpreteerd. De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de 

diensten waarvan de werking het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen 

in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en bijgevolg 

ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de 

akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt. De bestuurshandelingen waarvan de vernietiging 

gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving 

op het gebruik van talen in bestuurszaken (Les Novelles, Droit administratif, tome VI, Brussel, Bruylant, 

1975, p. 737, randnrs. 2249-2250).  

 

Gelet op het voorgaande en het feit dat de bestreden beslissingen door het bestuur, conform de 

bepalingen van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken, werden genomen in het Nederlands dient de Nederlandse taal als proceduretaal door de 

Raad te worden gehanteerd. 

 

2.2. De verzoeker vordert tevens de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing 

tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats. Het betreft een maatregel van 

vrijheidsberoving zoals bedoeld in artikel 71, tweede lid van de Vreemdelingenwet. Dit artikel luidt als 

volgt:  

 

“De vreemdeling die met toepassing van artikel 74/5 vastgehouden wordt in een welbepaalde aan de 

grens gelegen plaats, kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen 

bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de plaats waar hij wordt vastgehouden.”  

 

Artikel 72, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt voorts expliciet dat het aan de raadkamer van 

de correctionele rechtbank toekomt te onderzoeken of de vrijheidsberovende maatregel in 

overeenstemming is met de wet.  

 

Voor zover de verzoeker zich met de onderhavige vordering tevens richt tegen de beslissing tot 

vasthouding, dient te worden opgemerkt dat op grond van bovenvermelde bepalingen enkel een beroep 

bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank openstaat. De Raad dient derhalve samen met de 

verweerder in de nota met opmerkingen vast te stellen dat hij, gelet op de door de wetgever voorziene 

beperking van zijn rechtsmacht - die op algemene wijze is geregeld in artikel 39/1 van de 

Vreemdelingenwet -, niet bevoegd is om van de vordering kennis te nemen in zoverre tevens de 

maatregel tot vrijheidsberoving wordt aangevochten (RvS 12 januari 2001, nr. 92.181; RvS 4 juni 2002, 

nr. 107.338; RvS 1 december 2006, nr. 165.469; RvS 1 december 2006, nr. 165.470). 

 

Het beroep is niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen de beslissing van 17 juni 2017 tot 

vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats.  

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van 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 
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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 

 

De interpretatie van deze voorwaarde 

 

3.2.1. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid voorzien in artikel 39/82, § 1, 

derde lid van de Vreemdelingenwet, is er op gericht te verhinderen dat de gewone schorsing en, a 

fortiori, de vernietiging, hun effectiviteit verliezen (cf. RvS 13 augustus 1991, nr. 37 530). 

 

Artikel 43, § 1 van 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. 

 

Gelet op het zeer uitzonderlijk en zeer ongewoon karakter van de uiterst dringende procedure tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling waarin de 

Vreemdelingenwet voorziet en op de stoornis die zij in het normaal verloop van de rechtspleging voor de 

Raad teweegbrengt, waarbij onder meer de rechten van verdediging van de verwerende partij tot een 

strikt minimum zijn teruggebracht, moet de uiterst dringende noodzakelijkheid van de schorsing duidelijk 

worden aangetoond, dit wil zeggen dat ze klaarblijkelijk - en op het eerste gezicht onbetwistbaar - moet 

zijn. 

 

Om te voldoen aan die voorwaarde, moeten feiten en gegevens worden aangebracht of moeten uit het 

verzoekschrift of uit het administratief dossier gegevens blijken, die direct aannemelijk maken dat de 

gevraagde schorsing, wil zij enig nuttig effect sorteren, onmiddellijk bevolen moet worden. 

 

Over dit gemis aan uiteenzetting van de dringende noodzakelijkheid kan evenwel heen gestapt worden 

wanneer deze vereiste een soort hinderpaal vormt derwijze dat die de toegang voor de verzoekende 

partij beperkt op een wijze of op een punt dat haar recht op toegang tot de rechter in de kern zelf wordt 

aangetast, kortom wanneer deze vereiste er niet langer toe strekt de rechtszekerheid en de goede 

werking van het bestuur te dienen (cf. vaste rechtspraak EHRM. Zie bv. EHRM 24 februari 2009, vzw 

L’Erablière/België, § 35). 

 

De beoordeling van de voorwaarde van het uiterst dringend karakter 

 

3.2.2. In casu is de verzoeker van zijn vrijheid beroofd met het oog op de terugdrijving. De verzoeker 

maakt aldus het voorwerp uit van een terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is. 

De terugdrijving is blijkens de stukken van het dossier voorzien op 28 juni 2017 om 7u45. Het staat dus 

vast dat de schorsing van de tenuitvoerlegging volgens de gewone schorsingsprocedure te laat zal 

komen en derhalve niet effectief zal zijn. 

 

Het uiterst dringend karakter wordt ook niet betwist door de verwerende partij. 

 

3.2.3. Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

De interpretatie van deze voorwaarde 

 

3.3.1. 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). 
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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 

schorsing van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. 

 

Hieruit volgt tevens dat 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 bepaling 

van het EVRM heeft willen aanvoeren, het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende 

partij van de door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel mag zijn voor de Raad om 

niet over te gaan tot een beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

3.3.2. 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 die 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, Conka/ 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 beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.3.3. De verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 3 en 5 van het EVRM 

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

motivering van de bestuurshandelingen. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van 

artikel 5 en 15 van de Schengencode van 14 juni 1985 alsook van artikel 32 van de verordening (EG) nr. 

810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke visumcode (visumcode). In een derde middel voert verzoeker de schending aan 

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

bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

3.3.4. De Raad wijst er op dat artikel 5 van het EVRM als volgt bepaalt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden 

ontnomen, behalve in de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven 

procedure: 

(a) indien hij op rechtmatige wijze is gedetineerd na veroordeling door een daartoe bevoegde rechter; 

(b) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd, wegens het niet naleven van een 

overeenkomstig de wet door een gerecht gegeven bevel of teneinde de nakoming van een door de wet 

voorgeschreven verplichting te verzekeren; 

(c) indien hij op rechtmatige wijze is gearresteerd of gedetineerd teneinde voor de bevoegde rechterlijke 

instantie te worden geleid, wanneer er een redelijke verdenking bestaat, dat hij een strafbaar feit heeft 
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begaan of indien het redelijkerwijs noodzakelijk is hem te beletten een strafbaar feit te begaan of te 

ontvluchten nadat hij dit heeft begaan; 

(d) in het geval van rechtmatige detentie van een minderjarige met het doel toe te zien op zijn opvoeding 

of in het geval van zijn rechtmatige detentie, teneinde hem voor de bevoegde instantie te geleiden; 

(e) in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de verspreiding van 

besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende middelen of van 

landlopers; 

(f ) in het geval van rechtmatige arrestatie of detentie van een persoon teneinde hem te beletten op 

onrechtmatige wijze het land binnen te komen, of van een persoon waartegen een uitwijzings- of 

uitleveringsprocedure hangende is. 

2. Een ieder die gearresteerd is moet onverwijld en in een taal die hij verstaat op de hoogte worden 

gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht. 

3. Een ieder die is gearresteerd of gedetineerd, overeenkomstig lid 1.c van dit artikel, moet onverwijld 

voor een rechter worden geleid of voor een andere magistraat die door de wet bevoegd verklaard is 

rechterlijke macht uit te oefenen en heeft het recht binnen een redelijke termijn berecht te worden of 

hangende het proces in vrijheid te worden gesteld. De invrijheidstelling kan afhankelijk worden gesteld 

van een waarborg voor de verschijning van de betrokkene ter terechtzitting. 

4. Een ieder, wie door arrestatie of detentie zijn vrijheid is ontnomen, heeft het recht voorziening te 

vragen bij het gerecht opdat deze spoedig beslist over de rechtmatigheid van zijn detentie en zijn 

invrijheidstelling beveelt, indien de detentie onrechtmatig is. 

5. Een ieder die het slachtoffer is geweest van een arrestatie of een detentie in strijd met de bepalingen 

van dit artikel, heeft recht op schadeloosstelling.” 

 

De Raad merkt voorts op dat artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen 

aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling 

bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in 

absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 

2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat de verzoekende 

partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling bij verwijdering 

naar het land van bestemming, houdt de Raad zich aan de door het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens (het EHRM) gegeven aanwijzingen.  

 

Zo stelt het EHRM dat het in principe aan de verzoeker toekomt om een begin van bewijs te leveren van 

zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming 

zal worden blootgesteld aan een reëel risico op een onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 

2011, nr. 46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). Het 

ingeroepen risico heeft een individueel karakter indien het voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. 

EHRM 21 januari 2011, M.S.S. v. België en Griekenland, § 359 in fine). Een eventualiteit dat artikel 3 

EVRM kan worden geschonden volstaat op zich niet (RvS 27 maart 2002, nr. 105.233; RvS 28 maart 

2002, nr. 105.262; RvS 14 maart 2002, nr. 104.674). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker de aangevoerde schending van de artikelen 3 en 5 van het EVRM 

in zijn betoog ter ondersteuning van het eerste middel op het eerste gezicht voornamelijk betrekt op de 

beslissing waarbij hij van zijn vrijheid werd beroofd. Het is trouwens ook op dit gebied dat artikel 5 van 

het EVRM een bescherming voorziet. De Raad heeft echter, zoals hierboven uiteengezet, geen 

rechtsmacht ten aanzien van de beslissing tot vasthouding, zodat hij zich niet kan uitspreken over de 

grieven die deze vrijheidsberoving betreffen. De schending van artikel 5 van het EVRM kan dan ook niet 

dienstig worden aangevoerd ten aanzien van de beslissingen tot terugdrijving en tot nietigverklaring van 

het visum en de schending van artikel 3 van het EVRM kan niet worden onderzocht in de mate dat deze 

betrokken wordt op de beslissing tot vasthouding. 

 

Waar de verzoeker verder nog op zeer algemene wijze betoogt dat de tenuitvoerlegging van de overige 

aangevochten beslissingen een schending inhoudt van artikel 3 van het EVRM, dient te worden 

geoordeeld dat het uitvaardigen van administratieve rechtshandelingen zoals deze thans aangevochten, 

zelfs indien zij zouden behept zijn met een onwettigheid, op zich geen onmenselijke of vernederende 

behandeling of bestraffing lijkt uit te maken.  
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In casu beperkt de verzoeker zich tot het eenvoudigweg ontkennen van de motieven van de beslissing 

tot terugdrijving en de beslissing tot nietigverklaring van het visum alsook tot de loutere en bijzonder 

vage bewering dat de nietigverklaring van het visum en de verwijdering een schending uitmaken van 

artikel 3 van het EVRM. De verzoeker brengt echter geen enkel concreet element waaruit zou kunnen 

blijken dat hij bij de tenuitvoerlegging van de voornoemde beslissingen zal worden blootgesteld aan 

foltering of onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen in de zin van artikel 3 van het 

EVRM. 

 

Met zijn vaag en louter affirmatief betoog slaagt de verzoeker er op het eerste gezicht dan ook niet in 

om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende gronden die aannemelijk maken dat zal worden 

blootgesteld aan een situatie die strijdt met artikel 3 van het EVRM (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 

46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). 

 

Een schending van artikel 3 van het EVRM wordt in de huidige stand van het geding niet aangetoond. 

 

Er wordt derhalve vastgesteld dat de verzoeker prima facie geen schending van de artikelen 3 en 5 van 

het EVRM aannemelijk maakt.  

 

3.3.5. Het tweede onderdeel van het eerste middel zal samen behandeld worden met het tweede en het 

derde middel. 

 

Verzoeker formuleert zijn grieven als volgt: 

2-De la violation des articles 5 et 15 de la convention de Schengen du 14 juin 1985 ainsi que  de l’article 

32 du  règlement (CE) n° 810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant 

un code communautaires des visas et excès de pouvoir résultant de cette violation et violation du 

principe de bonne administration.  

Qu’à supposer que le conseil estime que l’objet et les conditions du séjour envisagés n’ont pas été 

justifié comme dans la décision querellée , Il échet de rappeler les termes des articles 5 et 15 de la 

convention de Schengen qui définissent les conditions d’octroi d’un visa pour un court séjour :   

Article 5 (…)  

Article 15 (…) 

 Que par ailleurs, l’article 32  du règlement ( CE) n°810/2009 (…) 

2. La décision de refus.  

Il convient de souligner que le requérant a rempli ces conditions pour séjourner en Belgique et dans les 

territoires Schengen, et  a ainsi obtenu de visa  et ne comprend pas pour quelle raison l’accès sur le 

territoire Schengen lui a été refusé et voie en cette décision un excès de pouvoir de l’administration. 

Que de plus, l’ambassade belge avait déjà exfrèrené ces conditions avant de lui octroyer ce visa. 

En effet, les règlements ainsi que les dispositions communautaires pertinentes ne prévoient nullement 

cette condition supplémentaire superfétatoire.  

Il souligne que force est de constater que ni la convention de Schengen, ni le règlement 32 n’érige en 

condition pour l’octroi d’un visa court séjour, que le requérant détiennent outres mesures des 

documents. Qu’ainsi comme l’exige l’article 14 du règlement ( CE) n°810/2009, la requérante a fourni 

tous les éléments nécessaires pour une demande de visa et devrait de ce chef avoir accès au territoire 

et que le refus d’accès à la requérante est simplement abusif s’il est basé sur les conditions reprises 

dans la décision querellée. 

Ainsi cette disposition précise : « Documents justificatifs (…)  

Qu’il s’agit in specie d’une condition supplémentaire rajoutée par la partie adverse d’autant plus que le 

requérant a justifié clairement l’objet de son voyage et les conditions de son voyage, et qu’il n’est pas 

signalé aux fins de non-admission, d’autres conditions supplémentaires devraient être précisés au 

requérant  avant qu’il ne voyage avec toute sa délégation.  

Lui imposer ces conditions à l’arrivée est une violation du principe bonne administration et par ricochet 

excès de pouvoir.  

Il fait état de ce que le chef de sa délégation a confirmé l’importance de sa présence à ces assisses 

internationales contrairement à ce qu’indique la décision querellée.   

Qu’en toute état de cause, cette condition selon laquelle il devrait disposer des documents outres 

mesures est contra legem et non légalement admissible ; 

C’est pour cette raison que le requérant estime avoir raison d’affirmer qu’il y a violation de l’obligation de 

motivation. 

De ce chef, il y a incontestablement fausse motivation. Le conseil devra annuler la décision querellée 

pour  ce chef.  
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Sur le troisième moyen,  

3-Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs 

et de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers violation du principe de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue 

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause :  

 Attendu que la partie adverse fait référence  à l’article 3, 1°/2° de la loi du 15 décembre 1980 pour 

motiver sa décision ; Que cet article dit (…) 

Attendu que la partie adverse fait également référence à l’article 34 du Règlement (CE) N° 810/2009 du 

parlement européen et du conseil  du 13 juillet 2009  établissant un code communautaire des visas ; 

 Que les motivations invoquées par l’Office des étrangers - article 3 de la loi du 15 décembre 1980 et 

article 34 du Règlement (CE) N° 810/2009 pour justifier le refoulement de la requérante et l’annulation 

de son visa  sont insuffisantes, non personnalisées et manquent de réelle pertinence ; 

Qu’il est à remarquer que la partie adverse motive sa décision de manière très lapidaire et stéréotypée. 

En effet, le requérant souligne qu’il s’agit d’une motivation type qui s’applique à tous ceux qui comme 

lui, ont obtenu le visa d’entrée au territoire Schengen par la Belgique. L’on devrait lui indiquer quel 

document de voyage qu’il devrait disposer, ainsi que lui préciser qu’il ne pouvait pas modifier son lieu de 

séjour, avant de la sanctionner de ce chef. Ce qui n’a pas été le cas ; 

Que pour obtenir son visa, le requérant a fourni les documents nécessaires et précisés l’objet ainsi que 

les conditions de son séjour ; 

Le requérant ne comprend pas pour quelle raison, il a été empêché de poursuivre ses vacances 

planifiées de longue date. 

Qu’à son arrivé à l’aéroport de Zaventem, le requérant a fourni à la police aux frontières tous les 

documents nécessaires, notamment,  

1-Son passeport muni d’un visa,  

2- Une attestation de service 

3-Sa carte professionnelle prouvant qu’il n’avait pas intérêt à rester en Belgique après son séjour. 

Que l’Office des étrangers n’a pas exorèrent tous les éléments pertinents lui soumis par le requérant à 

son arrivée à l’aéroport  à la lecture de la motivation de la décision querellée.  

 Que les documents fournis sont ceux qui ont été communiquées à l’ambassade en vue de l’obtention 

des visas.  

Que ces documents sont suffisants afin d’établir  les conditions et l’objet du séjour de la requérante, et 

c’est donc à tort que la partie adverse  lui reproche de ne   pas  préciser l’objet et les conditions du 

séjour envisagé ; 

Que l’ensemble de la motivation de la partie adverse relève d’une erreur manifeste d’appréciation et 

n’est pas légalement admissible ; 

Qu’il est de bon sens que l’administration doit prendre des  décisions  en tenant compte de tous les 

éléments de la cause tant sur le plan factuel que juridique ; 

 

Que l’administration doit donc avoir une connaissance exacte des situations qu’elle est appelée à régler 

avant de prendre une décision ; 

Que tous les éléments du dossier portent à croire que la partie adverse a d’abord pris la décision 

querellée avant de trouver les motifs pouvant justifier celle-ci même en violation de la loi ; 

Que l’examen et les conclusions tirées par la partie adverse des documents qui lui sont présentés par la 

requérante relèvent manifestement  de la mauvaise foi,  aucun esprit lucide ne saurait procéder comme 

elle le fait ; 

 Que la partie adverse a donc refusé de prendre en compte les documents ainsi que les explications 

fournis par le requérant en ne les appréciant pas à leur juste valeur, alors que ceux-ci   sont 

susceptibles de modifier sa situation ; 

Qu’en agissant ainsi, l’administration viole le principe de bonne administration  et commet par  ce fait 

même une erreur manifeste d’appréciation et un excès de pouvoir ;  

Qu’il ressort de la décision querellée qu’elle ne se limite qu’à indiquer une motivation qui est  étrangère 

et qui ne répond pas aux prescrits légaux ; 

Qu’il résulte de ce qui précède que la décision querellée repose sur une motivation stéréotypée, 

insuffisante et partant illégale ; 

Qu’il appert de la suite de la motivation, qu’il s’agit plutôt de mauvaise foi de la part de la partie adverse. 

En effet, le requérant a pu démontrer qu’il disposait d’un visa et  il a présenté tous les documents 

justifiant  l’objet et les conditions du séjour envisagé ; 

Qu’en toute état de cause, cette motivation reste confuse et insuffisante et partant illégale, car ne 

respectant pas les prescrits des articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs ; 
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Qu’il ressort de la décision querellée qu’elle ne se limite qu’à indiquer une motivation qui est  étrangère 

et qui ne répond pas aux prescrits légaux. 

Qu’elle base sa motivation sur le changement dans la réservation ainsi que l’absence de détails précis 

sur le séjour du requérant alors que son dossier a déjà fait l’objet d’un contrôle sur ces points et qu’’il n’a 

pas été prévenu au départ de son pays qu’il devait détailler son voyage et ne pouvait pas changer de 

lieux de séjour. 

D’autant plus qu’il y a lieu de rappeler que la partie adverse n’observe pas le principe selon lequel  

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents 

de la cause ;  

Que de manière constante, le Conseil d’Etat rappelle qu’une motivation adéquate ne peut consister en 

une formule vague, stéréotypée ou en une formule de style (C.E., n°53.581, 7 juin 1995, R.D.E., 1995, 

n°84, p.298-301; C.E., n°40.109, 14 août 1992, RDE, 1994, n°77, p. 82 ; C.E., n°51.507, 2 février 1995, 

RDE, 1995, n°83, p.184-187). 

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la décision querellée repose sur une motivation stéréotypée, 

insuffisante et partant illégale. 

Qu’à supposer que la motivation repose sur l’article 32 du règlement, quod non, force est également de 

constater que la motivation de la décision manque de base légale ; 

Relevons également, que l’article 5 de la convention de Schengen, ne fait référence à la production des 

documents comme c’est le cas pour le requérant. 

Qu’il appert de la suite de la motivation, qu’il s’agit plutôt de mauvaise foi de la part de la partie adverse, 

en effet la requérante a pu démontrer qu’elle disposait d’un visa et que lui exiger d’autres conditions 

pour son accès aux territoires est anarchique. 

Qu’en toute état de cause, cette motivation reste confuse et insuffisante et partant illégale, car ne 

respectant pas les prescrits des articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs.” 

 

3.3.6. Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad 

niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het 

tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). 

 

3.3.7. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk worden onderzocht, zodat zij met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

 

3.3.9. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet 

als haar juridische grondslag. Deze wetsbepaling luidt als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan door de met de 

grenscontrole belaste overheden worden teruggedreven, de vreemdeling die zich in een van de 

volgende gevallen bevindt: 

(…) 

3° wanneer hij, zo nodig, geen documenten kan overleggen ter staving van het doel van het 

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden; 

(…)” 

 

3.3.10. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker ter gelegenheid van zijn interpellatie op de 

luchthaven van Zaventem een hotelreservatie voorlegde en aan de grenscontrole-ambtenaar een louter 

toeristisch reismotief verklaarde. Op basis van deze gegevens komt de hoofdinspecteur van de afdeling 

grenscontrole tot volgende bevindingen: “Reden van de beslissing: Betrokkene verklaart naar België te 
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komen als toerist. Hij zou hier enkele jeugdvrienden hebben maar verklaart deze niet te zullen 

bezoeken. Desalnietemin wordt betrokkene opgewacht door iemand die verklaart een vriend van 

betrokkene te zijn. Betrokkene kan geen verdere info geven omtrent zijn reisdoel, hij is in het bezit van 

een toeristisch programma maar kan niet opnoemen welke bezienswaardigheden daar op vermeld 

staan. Betrokkene is in het bezit van een hotelreservatie voor Brussel maar na controle blijkt deze 

reservering geannuleerd te zijn”. 

 

3.3.11. In zijn middel wijst verzoeker op zijn tewerkstelling in een kaderfunctie bij de ‘Société Nationale 

d‘Électricité (SNEL) in Kinshasa en op het feit dat hij verlof kreeg van zijn werkgever om naar België te 

komen. De Raad stelt vast dat deze informatie in de beslissing nergens wordt betwist en dat deze 

feitelijke elementen geen uitstaans hebben met het determinerend motief uit de bestreden beslissing “Is 

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

verblijfsomstandigheden staven (art. 3, eerste lid, 3°)”. 

 

3.3.12. Wat de documenten betreft die betrekking hebben op de “verblijfsomstandigheden” werd na 

telefonische contactname vastgesteld dat verzoeker zijn booking had afgezegd. De Raad benadrukt dat 

de bewijslast betreffende de documenten ter staving van de verblijfsomstandigheden op verzoeker rust, 

waardoor het geenszins aan het bestuur toekomt de vaststelling van de Federale Politie te bewijzen. Het 

komt integendeel aan verzoeker toe om te bewijzen dat hij wel degelijk over een geldige hotelreservatie 

beschikt.   

 

3.3.13. Waar verzoeker van mening is dat de beslissing kennelijk onredelijk is omdat hij tewerkgesteld is 

en over een visum beschikte, herhaalt de Raad dat deze gegevens hem niet ontslaan van zijn plicht om 

zijn reismotief en de omstandigheden van zijn verblijf op het moment van zijn binnenkomst op het 

grondgebied te staven door middel van stukken en geloofwaardige verklaringen. Het komt immers aan 

de met grenscontrole belaste overheden toe nauwgezet toe te zien op de naleving van de wettelijke 

bepalingen. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de beslissing kennelijk onredelijk zou zijn. 

 

3.3.14. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen en de 

motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker toont niet aan dat er sprake 

zou zijn van een motiveringsgebrek of dat de gemachtigde van de staatssecretaris bepaalde elementen 

over het hoofd zou hebben gezien. Bijgevolg is er geen sprake van een schending van het 

evenredigheids- of het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Er wordt geen ernstig middel aangevoerd. 

 

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

 

Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

3.4.1. 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. 

 

De 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 
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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 

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 beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.4.2. De verzoeker betoogt aangaande het moeilijk te herstellen ernstig nadeel als volgt: 

“En programmant de le reconduire à la frontière, la partie adverse lui cause un énorme préjudice en 

l'empêchant de poursuivre son voyage touristique en Belgique. Le requérant en sa qualité de cadre 

congolais perd ainsi de précieux jours de vacances qu’il a mis de côté durant ces dernières années. 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution ne peut 

être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte contesté sont 

invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave 

difficilement réparable. 

Que dans l’arrêt n° 139 297 du 24/02/2015 dans l’affaire n° 167 840/IX en cause de ISOABOLE 

MOMBOY Sosthène contre l’Etat belge, le conseil a procédé à la suspension  d’une décision similaire et 

devrait de ce chef faire droit aux prétentions du requérant. 

Que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. 

Que par ailleurs, la partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité 

du préjudice qu’il subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’il doit donner des indications 

concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, d’autre part, le caractère 

difficilement réparable du préjudice ; 

Qu’il convient néanmoins de remarquer qu’un exposé sommaire peut être considéré comme conforme 

aux dispositions de l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 32, 2°, du 

RP CCE, si le préjudice grave difficilement réparable est évident, c’est-à-dire lorsqu‘aucune personne 

raisonnable ne peut le contester, et donc également lorsque la partie défenderesse, dont les 

dispositions légales et réglementaires susmentionnées visent à préserver le droit à la contradiction, 

comprend immédiatement de quel préjudice il s’agit et peut, à cet égard, répondre à l’exposé de la 

partie requérante (cf. CE 1er décembre 1992, n° 41.247) ; 

Attendu que la décision attaquée cause au requérant un préjudice grave et difficilement réparable 

puisque ne prenant pas en considération valablement  les documents qu’il a présentés à son arrivée à 

l’aéroport de Zaventem, à savoir : 1- Son passeport muni d’un visa,  2- Sa carte de service 3- Son 

attestation de service prouvant qu’il n’avait pas intérêt à rester en Belgique après son séjour.  

Qu’obliger le requérant à rentrer dans son pays d’origine alors qu’il est en possession d’un visa valable 

et l’empêcher de poursuivre son programme alors qu’il a mis beaucoup d’énergie et de temps dans la 

préparation de ce voyage touristique  qui devrait commencer en Belgique ; 

Qu’il convient également de rappeler que pour satisfaire au prescrit de l’article 39/82 §2 de la loi du 12 

décembre 1980, le requérant ne doit pas prouver un préjudice grave mais exposer les raisons pour 

lesquelles l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et difficilement 

réparable ; 

Qu’’il résulte de cet exposé que le préjudice grave difficilement réparable est lié au sérieux des moyens 

tel qu’il vient d’y être répondu ci-avant. Il s’ensuit que le préjudice allégué est, dans les circonstances de 

l’espèce qui sont celles de l’extrême urgence, suffisamment consistant et plausible.  Il est dès lors 

satisfait à la troisième condition cumulative (En ce sens, RvV, Arrest, nr.126 129 van 23 juni  2014 in de 

zaak RvV 154 689 /II)   

La privation de liberté résultant de cette décision attaquée trouble les perspectives du requérant qui ne 

peut donc pas visiter  la Belgique alors qu’il a un visa en bonne et due forme et que ses jours de congé 

sont comptés.  

En effet, il envisageait de poursuivre son  séjour  jusqu’en date du 30 juillet 2015, qu’il devrait connaitre 

un grave préjudice s’il ne poursuivait pas son programme. 

Par ailleurs, son programme de séjours l’indique bien aussi qu’il devrait retourner au CONGO en date 

du 30/07/2015 par Bruxelles. Il devrait aussi visiter les lieux qu’il avait projetés en obtenant son visa et 

en programmant son temps en sa qualité d’avocat congolais. 

Cette annulation de visa ainsi que cette décision de quitter le territoire occasionnant une privation de 

liberté résultant de cette décision attaquée trouble en effet les perspectives du requérant qui ne peut 
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donc pas visiter la Belgique et poursuivre ainsi son voyage professionnel alors qu’il a un visa en bonne 

et due forme.  

Cette privation de liberté consécutive à cette annulation de visa ainsi que cette décision attaquée  est 

une atteinte grave aux droits garantis au requérant par l'article 03 de la CEDH en tant qu'il lui est refusé 

de visiter la Belgique alors qu'il dispose d'un visa régulier.  

L’exécution de la décision querellée compromet gravement la liberté du mouvement du requérant et 

constitue selon lui, une violation injustifiée de l’article 03 de la CEDH.  

En effet, il est arrivé en Belgique en sa qualité de cadre et avait planifié son voyage comme l’atteste les 

pièces qu’il annexe à la présente. Il voulait en effet se cultiver en visitant des lieux historiques en 

Belgique et à Bruxelles même, ainsi qu’en France. 

Le requérant rappelle que « … La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, 

ce qui implique qu’elle peut faire valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits 

garantis par la CEDH (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 mars 1983, 

Silver et autres/Royaume-Uni, § 113). 

En effet, l’exécution de cette décision en ce qu’elle implique annulation de son visa et son maintien en 

détention constitue une violation de l’article 03 de la CEDH. 

C’est ainsi que cette décision devrait être suspendue quant à son exécution avant son annulation 

prochaine. ”   

 

3.4.3. De verzoeker ziet aldus een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in het feit dat hij wordt verhinderd 

zijn toeristische reis en bezoek in België verder te zetten en meent dat hij de kans verliest om de 

plaatsen te bezoeken zoals hij dat had beoogd toen hij het visum aanvroeg. Hij kan tevens zijn culturele 

bagage niet verruimen door de historische plaatsen in Frankrijk te bezoeken zoals hij voor ogen had. Dit 

verlies van een kans en de vasthouding veroorzaken volgens de verzoeker een moeilijk te herstellen 

nadeel, een ernstige inbreuk op zijn bewegingsvrijheid en een zware schending van de artikelen 3 en 5 

van het EVRM terwijl hij meent dat hij wel over een regelmatig visum beschikte.  

 

De Raad merkt op dat het nadeel, opdat het zou kunnen leiden tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing, rechtstreeks het gevolg moet zijn van de 

tenuitvoerlegging van de thans bestreden beslissing(en) in zoverre deze voor de Raad aanvechtbaar 

zijn. Het weze herhaald dat de Raad niet de bevoegdheid heeft om te oordelen over de rechtmatigheid 

van de beslissing tot vasthouding. Bijgevolg is de Raad ook niet bevoegd om het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel dat uit de vrijheidsberoving zou voortvloeien te beoordelen. 

 

Voorts kan het verlies van een vakantie of geplande reis of een loutere verstoring van vakantieplannen 

niet beschouwd worden als een nadeel dat moeilijk te herstellen is. De bestreden beslissing verhindert 

de verzoeker immers niet om in de toekomst – voor zover hij beschikt over de vereiste documenten en 

hij zich op een regelmatige wijze aan de grens aanbiedt – zijn reisplannen te verwezenlijken.  

 

Bovendien dient te worden opgemerkt dat de verzoeker zich beperkt tot loutere en vage beweringen. 

Zoals de verweerder terecht stelt in de nota met opmerkingen, kan het door de verzoeker aangevoerde 

nadeel niet als ernstig worden beschouwd en wordt het nadeel bovendien op geen enkele wijze 

concreet gemaakt.   

 

In zoverre de verzoeker nogmaals herhaalt dat de nietigverklaring van het visum en de terugdrijving een 

schending van de artikelen 3 en 5 van het EVRM inhouden, dient te worden vastgesteld dat hij dit op 

geen enkele wijze concretiseert en dat hij geen enkel element naar voor brengt dat kan wijzen op een 

reëel risico op een behandeling die in strijd is met de voornoemde verdragsartikelen. Bovendien moet 

deze grief eerder worden gesitueerd binnen de - afzonderlijk te vervullen - voorwaarde van het 

voorhanden zijn van een ernstig middel. Ter zake kan ten slotte worden verwezen naar de bespreking 

van het eerste middel.  

 

Er werd dan ook geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel aangetoond. 

 

Derhalve is niet voldaan aan de derde 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. 

 

4. Kosten 
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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 zevenentwintig juni tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

 

mevr. C. HEIRBRANT, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

C. HEIRBRANT K. DECLERCK 

 


