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 nr. 194 218 van 25 oktober 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen:  

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging alsook door de minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken 

 

 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Frans-Egyptische nationaliteit te zijn, op 23 oktober 

2017 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing houdende de terugdrijving van 14 oktober 2017. 

 

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 23 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op dinsdag 24 

oktober 2017 om 11.30 uur in zaal A.  

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. VAN OVERDIJN, die loco advocaat F. TOUATI verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de eerste verwerende partij. 

De tweede verwerende partij is niet verschenen, noch vertegenwoordigd.  

 

 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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De verzoekende partij verklaart op 2 oktober 1982 geboren te zijn en de Franse en de Egyptische 

nationaliteit te bezitten. 

 

Op 11 juli 2017 komt de verzoekende partij aan met een vlucht vanuit Cairo (Egypte). 

 

Op 14 oktober 2017 neemt de verwerende partij de beslissing tot terugdrijving. Dit is de bestreden 

beslissing, als volgt gemotiveerd: 

 

“TERUGDRIJVING 

 

Op 14/10/2017 om 14:47 uur, aan de grensdoorlaatpost DAC LPA BRU-NAT GC/VVR, Luchthaven  

ZAVENTEM 

 

Werd door ondergetekende Y.[…] S., INP 

 

De heer/mevrouw 

Achternaam M. […] voornaam A. M. A. E.[…]  

Geboren op 2/10/1982 te KAFRELSHIKH geslacht (m/v) man 

Die de volgende nationaliteit heeft EGYPTE wonende te  

 

Houder van het document paspoort van Egypte nummer […] 

Afgegeven te     op 24/10/2013 en geldig tot 23/10/2020 

Houder van visum nr       van het type       afgegeven door 

Geldig van     tot   

Voor een duur van    dagen, met het oog op: 

 

Afkomstig uit Cairo met MS725 (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): 

 

(A) Is niet in het bezit van een geldig reisdocument / van geldige reisdocumenten (art. 3, eerste lid, 

1°/2°). 

 

Reden van de beslissing: HET DOOR BETROKKENE GEBRUIKTE REISDOCUMENT WORDT VAN 

VALSHEID BETICHT EN WORDT GERECHTELIJK IN BESLAG GENOMEN. 

 

BETROKKENE BESCHIKT DUS NIET MEER OVER ENIG GELDIG REISDOCUMENT. 

 

Dossiernummer: HV.  .FW. 58407 / 17 

 

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

 

Reden van de beslissing: Document: identiteitskaart van Frankrijk, Vervalsing: frauduleus verkregen.  

 

  (C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 1°/2°) 

 

Reden van de  beslissing: HET DOOR BETROKKENE GEBRUIKTE VISUM / VERBLIJFSDOCUMENT 

WORDT VAN VALSHEID BETICHT EN WORDT GERECHTELIJK IN BESLAG GENOMEN;  

 

 BETROKKENE BESCHIKT NIET MEER OVER ENIG GELDIG VISUM / VERBLIJFSDOCUMENT. 

 

 Dossiernummer: HV.55.FW.58407 / 17 

 

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

1°/2°).  

 

Reden van de beslissing/ Document : verblijfsvergunning van België, Vervalsing: frauduleus verkregen 

op basis van frauduleus verkregen identiteitskaart van Frankrijk.   
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(….)   

 

Dit document is geenszins een identiteitsbewijs, noch ene nationaliteitsbewijs”.  

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. Wat betreft de beslissing tot terugdrijving is voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 43, 

§ 1, eerste lid, van het PR RvV. De verzoekende partij wijst er immers terecht op dat zij reeds van haar 

vrijheid is beroofd met het oog op de gedwongen tenuitvoerlegging van deze beslissing binnen een 

korte termijn en heeft dus de feiten uiteengezet die de indiening van de vordering bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid rechtvaardigen. De verwerende partij stelt dat het hoogdringende karakter van de 

vordering ook niet ter discussie staat.  

 

2.2. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet, slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan 

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.  

 

2.2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3, eerste lid, 

1° en 2° en 62 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) en van de 

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

bestuurshandelingen.  

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3, eerste lid, 1° en 

2° en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 3, eerste lid, 1° en 

2° en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In het middel zelf 

voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie (hierna: het Handvest).  

 

Gelet op de nauwe samenhang tussen de middelen worden ze samen besproken.  

 

2.2.1.1. De verzoekende partij acht voormelde regels geschonden, daar de verwerende partij niet 

aangeeft hoe zij tot de conclusie komt dat haar Franse identiteitskaart vals zou zijn. Voorts stelt de 

verzoekende partij dat een grensinspecteur de beslissing ter kennis gebracht heeft, maar dat het niet 

duidelijk is wie de beslissing genomen heeft. De verzoekende partij meent dat bijgevolg de bestreden 

beslissing niet genomen werd door de bevoegde autoriteiten. Vervolgens meent de verzoekende partij 

dat de verwerende partij een beslissing heeft genomen zonder rekening te houden met alle elementen 

en zonder nuttige informatie op te vragen. Ze meent dat de verwerende partij voor het nemen van de 

bestreden beslissing contact had moeten opnemen met de Franse autoriteiten om de echtheid van de 

documenten na te gaan. Ze benadrukt dat ze haar Franse nationaliteit niet verloren heeft, dat haar 

Belgische verblijfskaart niet ingetrokken werd en vervolgens gaat ze in op haar privéleven dat ze in 

België ontwikkeld heeft. De verzoekende partij wijst erop dat ze in België een arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur heeft en hier een woning huurt. Tot slot stelt de verzoekende partij dat ze niet nuttig 

werd gehoord omdat ze geen bijstand van een tolk Arabisch gekregen heeft.  

 

2.2.1.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet voorzien 

dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de 

juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dat deze motivering afdoende moet zijn. Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de 

motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, 
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en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de 

beslissing te dragen.  

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze 

werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met in rechte te bestrijden (cf. RvS 30 oktober 

2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582).  

 

De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op 

basis waarvan is beslist de verzoekende partij de toegang tot het grondgebied te weigeren en haar terug 

te drijven. In de motivering wordt hiertoe immers verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 3, eerste lid, 1°/2° van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat deze beslissing een motivering in 

feite, met name dat het door de verzoekende partij gebruikte reisdocument van valsheid wordt beticht en 

daarom gerechtelijk in beslag genomen wordt. Vervolgens wordt gepreciseerd dat verblijfskaart voor 

België bekomen werd op basis van een frauduleus verkregen Franse identiteitskaart. De verzoekende 

partij maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat de geboden motivering niet afdoende zou zijn in het 

licht van de uitdrukkelijke motiveringsplicht. In tegendeel brengt zij een inhoudelijke kritiek naar voor en 

blijkt uit haar uiteenzettingen dat zij wel degelijk afdoende op de hoogte is van de motieven die de 

bestreden beslissing schragen.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet is op het eerste gezicht niet aangetoond. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669).  

 

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 zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op 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 onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De in casu bestreden beslissing is gegrond op artikel 3, eerste lid, 1°/2° van de Vreemdelingenwet, dat 

luidt als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan de toegang worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich in een van de volgende gevallen bevindt : 

1° wanneer hij aangetroffen wordt in de luchthaventransitzone zonder in het bezit te zijn van de bij 

artikel 2 vereiste documenten; 

2° wanneer hij het Rijk poogt binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten 

[…] 

De beslissing wordt genomen door de minister of, behalve in het geval bedoeld in het eerste lid, 6°, door 

zijn gemachtigde. In de in het eerste lid, 1° of 2°, bedoelde gevallen, kunnen de met de grenscontrole 

belaste overheden de beslissing zelf nemen. 

   Wanneer overwogen wordt om de toegang te weigeren aan een vreemdeling die in het bezit is van 
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een geldig visum, beslist de bevoegde overheid eveneens of het visum moet worden nietig verklaard of 

ingetrokken. 

   De met de grenscontrole belaste overheden drijven de vreemdeling aan wie de toegang geweigerd 

wordt terug en, in voorkomend geval, verklaren zij het visum nietig of trekken zij het in. 

   De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de voorwaarden en regels 

voor de toepassing van dit artikel vaststellen”. 

 

Artikel 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Wordt toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is : 

1° hetzij van de documenten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een wet of een 

koninklijk besluit; 

2° hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van een visum of 

van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is 

bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België 

bindt. 

De Minister of zijn gemachtigde kan een vreemdeling die geen enkele van de in het voorgaande lid 

bepaalde documenten bezit, toestaan België binnen te komen, zulks op grond van bij koninklijk besluit 

vastgestelde regelen.” 

 

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

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

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

Schengengrondgebied en inzonderheid het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staaft. De relevante bepalingen luiden als volgt: 

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

onderworpen. 

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

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

wordt nauwgezet onderzocht: 

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

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

vergezeld gaat van het vereiste visum of de vereiste verblijfsvergunning;”. 

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

 

Uit voormelde bepalingen volgt dat een derdelander die toegang wil hebben tot het Belgische 

grondgebied, bij binnenkomst in het bezit moet zijn van een geldig paspoort of geldige reistitel en dit 

moet kunnen voorleggen. Indien de derdelander visumplichtig is, dient het geldige paspoort/reistitel 

tevens vergezeld te zijn van een geldig visum. Het gaat om een cumulatieve binnenkomstvoorwaarde. 

Artikel 3 van de Vreemdelingenwet laat in dit opzicht aan de met grenscontrole belaste overheden toe 

om een aantal verificaties door te voeren. Zo voorziet artikel 3, 1°/2° van de Vreemdelingenwet dat de 

vreemdeling kan worden teruggedreven aan de grens indien hij niet in het bezit is van geldige 

binnenkomstdocumenten. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat “Y.S.[…] INP” de bestreden beslissing ter kennis gebracht heeft, en 

dat men niet weet wie de bestreden beslissingen genomen heeft, wijst de Raad op hetgeen wat volgt. 

Vooreerst blijkt uit de bestreden beslissing zelf dat Y.S. als grencontroleambtenaar de bestreden 

beslissing genomen heeft. Hij heeft niet enkel de beslissing ter kennis gebracht, maar ook genomen. 

Artikel 3, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt uitdrukkelijk dat een beslissing genomen op 

grond van artikel 3, eerste lid 1°en 2° van de Vreemdelingenwet kan genomen worden door de met de 

grenscontrole belaste overheden zonder enige tussenkomst van de minister of staatssecretaris bevoegd 

voor asiel en migratie. In casu is Y.S. een politie-inspecteur van de luchthaven op Brussel nationale 

luchthaven belast met de grenscontrole. Dit wordt niet betwist door de verzoekende partij. Bijgevolg 

maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing niet door de bevoegde 

autoriteiten werden genomen. De verzoekende partij gaat er aan voorbij dat de Belgische met de 

grenscontrole belaste overheden bevoegd zijn om te verifiëren of een vreemdeling voldoet aan de 

gestelde binnenkomstvoorwaarden en dus in het bezit is van geldige binnenkomstdocumenten. De 

Belgische met grenscontrole belaste overheden zijn bevoegd om te oordelen of een 

binnenkomstdocument al dan niet vals is, zoals dit in casu gebeurd is. 
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Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de verzoekende partij de binnenkomst in het Rijk wordt 

geweigerd omdat zij na een reis naar Egypte het Schengengrondgebied via België probeert te betreden 

met een Franse identiteitskaart en een verblijfsvergunning voor België. De verzoekende partij trachtte 

aldus aan te tonen dat ze een recht op verblijf in België heeft in haar hoedanigheid van burger van de 

Unie. De verzoekende partij is eveneens in het bezit van een Egyptisch paspoort niet voorzien van een 

visum.  

 

Het is voormelde Franse identiteitskaart die van valsheid wordt beticht en gerechtelijk in beslag 

genomen wordt. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij 

toegegeven heeft dat zij de Franse identiteitskaart voor 5.000 euro gekocht heeft op basis van een valse 

geboorteakte. Bijgevolg erkent de verzoekende partij dat zij haar Franse identiteitskaart frauduleus 

bekomen heeft en dat zij aldus geen burger van de Unie is. De Raad benadrukt dat de verzoekende 

partij geen stukken afkomstig van de Franse autoriteiten kan voorleggen die haar nationaliteit van dit 

land alsnog kunnen bevestigen. Waar de verzoekende partij ter terechtzitting aangeeft dat zij gelet op 

de korte beroepstermijnen in een procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid niet de tijd heeft om 

contact op te nemen met de Franse autoriteiten, wijst de Raad erop dat zij geen begin van bewijs 

bijbrengt dat ze hiertoe pogingen ondernomen heeft. Zij maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij 

er in haar beslissing verkeerdelijk van zou zijn uitgaan dat zij niet de Franse nationaliteit heeft en haar 

aldus geen toegang tot het grondgebied verleend heeft.  

 

Nu de verzoekende partij zelf verklaard heeft dat zij de Franse identiteitskaart voor 5.000 euro gekocht 

heeft op basis van een valse geboorteakte, maakt zij niet aannemelijk waarom de verwerende partij in 

het kader van een zorgvuldig onderzoek nog verder contact had dienen op te nemen met de Franse 

autoriteiten.  

 

Daar de verzoekende partij zelf erkent heeft dat zij haar Franse identiteitskaart voor 5000 euro gekocht 

heeft op basis van een valse geboorteakte, kan de verzoekende partij in haar verzoekschrift niet ernstig 

voorhouden dat “que le document de voyage considéré comme un faux serait a priori le passport 

Egyptien.” Daarenboven geeft ze zelf eerder in haar verzoekschrift aan dat haar Franse identiteitskaart 

van valsheid beticht wordt. 

 

De verzoekende partij wijst erop dat op het moment van het nemen van de bestreden beslissing haar 

verblijfsrecht nog niet ingetrokken was. Het is inderdaad zo dat op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing haar verblijfsrecht nog niet ingetrokken was. Een burger van de Unie heeft een 

recht op binnenkomst als hij een geldig paspoort of identiteitskaart heeft. Kan hij dat niet voorleggen, 

dan is een vervallen paspoort of identiteitskaart voldoende of enig ander identiteits- en 

nationaliteitsbewijs. De grenscontrole geeft dan een bijzonder doorlaatbewijs af aan de burger van de 

Unie. In casu brengt de verzoekende partij geen enkel document bij waarmee zij aantoont dat zij de 

Franse nationaliteit heeft. Bijgevolg kan haar niet enkel op grond van haar verblijfskaart toegang tot het 

Schengengrondgebied verleend worden. Dit document dient gepaard te gaan met een reisdocument. 

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij prima facie niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de 

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht en de artikelen 3, eerste lid, 

1° en 2° van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt. Evenmin wordt een schending van 

het zorgvuldigheidsbeginsel aannemelijk gemaakt.  

 

Voorts voert de verzoekende partij de schending van artikel 8 van het EVRM aan. Ze wijst erop dat ze in 

een België een overeenkomst van onbepaalde duur heeft en een huurovereenkomst.  

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt:  

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de Wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen”. 
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De bestreden beslissing betreft geen beslissing tot beëindiging of intrekking van een recht op verblijf, 

maar een beslissing tot terugdrijving daar de verzoekende partij niet in het bezit is van de vereiste 

binnenkomstdocumenten. In het kader van de bestreden beslissing, kan de aangevoerde grief op grond 

van artikel 8 EVRM enkel worden aangenomen wanneer blijkt dat de terugdrijving naar het land van 

herkomst, in casu Egypte, om aldaar de vereiste binnenkomstdocumenten te bekomen in dit concrete 

geval een schending van artikel 8 van het EVRM oplevert. 

 

De verzoekende partij maakt met haar uiterst summier betoog geenszins aannemelijk dat het bestaan 

van haar privéleven in België in casu dermate zwaarwegend is dat hieruit het bestaan van een positieve 

verplichting kan worden afgeleid voor de Belgische staat om de toepassing van de Vreemdelingenwet 

naast zich neer te leggen ten voordele van haar privéleven. Vanaf het ogenblik dat de verzoekende 

partij in België tewerkgesteld werd op basis van een verblijfsvergunning voor burgers van de Unie 

verkregen op basis van een valse Franse identiteitskaart, wist de verzoekende partij dat zij zich in een 

precaire situatie bevond ten gevolge van haar eigen handelen. Daarenboven betreffen haar activiteiten 

geen activiteiten van algemeen belang. 

 

Voorts moet er op worden gewezen dat er in casu enkel een beslissing tot terugdrijving voorligt waarin 

enkel uitspraak wordt gedaan over de vraag of de verzoekende partij in het bezit is van de vereiste 

binnenkomstdocumenten om toegang te krijgen tot het Schengengrondgebied.  

 

Een wettelijke mogelijkheid tot bescherming van de eerbiediging van het privéleven zoals ontwikkeld in 

België staat nog steeds open, met name in het kader van beroep tegen de beslissing van 20 oktober 

2017. De beslissing van 20 oktober 2017 bevat een motivatie omtrent het privéleven van de 

verzoekende partij in België. Een onderzoek in het licht van artikel 8 van het EVRM kan bijgevolg 

plaatsvinden in het kader van deze beroepsprocedure.  

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Met 

toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om 

de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst 

en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en 

Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, 

Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). Een schending van artikel 8 EVRM wordt 

prima facie niet aannemelijk gemaakt. 

 

De verzoekende partij verwijst naar de hoorplicht zoals bepaald in artikel 41 van het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie en de rechtspraak daaromtrent van het Hof van Justitie. De Raad 

merkt op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de verdediging, 

in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na 

afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80).  

 

Hieruit volgt dat in casu niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake de beslissing tot terugdrijving, een 

schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen 

zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit, in casu het inreisverbod, 

leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 

omstandigheden had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek de beslissing van de 

verwerende partij hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 

40).  
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In casu wijst de verzoekende partij erop dat zij werd gehoord door de grenspolitie in het Frans zonder 

bijstand van een tolk, terwijl haar moedertaal het Arabisch is. Bijgevolg zou de verzoekende partij niet 

correct gehoord zijn. 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij inderdaad in het Frans werd gehoord, zo stelt het stuk in 

het administratief dossier getiteld “verslag valse documenten.” Hetgeen op zich ook niet verwonderlijk is 

nu de verzoekende partij aangaf de Franse nationaliteit te bezitten. Doch blijkt nergens uit dit 

gehoorverslag dat de verzoekende partij of de inspecteur, die het verslag heeft opgesteld, gewag maken 

van problemen om de verzoekende partij te verstaan. Indien de verzoekende partij werkelijk dermate 

geconfronteerd zou geweest zijn met een probleem om zich in het Frans uit te drukken, meent de Raad 

dat hier een spoor zou moeten van kunnen teruggevonden worden in het verslag en begrijpt de Raad 

niet hoe toch vrij uitgebreide verklaringen konden worden opgetekend. Het lijkt er prima facie veeleer op 

dat de verzoekende partij naar waarheid heeft geantwoord op de vragen en dat die verklaringen niet zijn 

aangetast door vertaalproblemen. De Raad kan uit de stukken van het administratief dossier en uit de 

door de verzoekende partij ingeroepen argumenten niet aannemen dat er zich dermate een 

vertalingsprobleem zou hebben voorgedaan dat dit het afdoende karakter van de motieven van de 

bestreden beslissing aantast. Voor het overige brengt de verzoekende partij geen concrete elementen 

bij in het verzoekschrift die wijzen op een interpretatieprobleem of zaken die zij had willen toevoegen 

aan haar gehoor met de grenspolitie. De verzoekende partij concretiseert niet welke specifieke 

omstandigheden zij dan wel zou hebben aangevoerd binnen het kader van het hoorrecht die de 

beslissing van de verwerende partij hadden kunnen beïnvloeden en zouden hebben kunnen leiden tot 

een andere afloop van de procedure. De verzoekende partij maakt geen schending van artikel 41 van 

het Handvest prima facie aannemelijk. In dat opzicht maakt de verzoekende partij geen schending van 

het zorgvuldigheidsbeginsel met inbegrip van het hoorrecht prima facie aannemelijk.  

 

De middelen zijn niet ernstig. 

 

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

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

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

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

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 vijfentwintig oktober tweeduizend zeventien 

door: 

 

Mevr. M. RYCKASEYS, rechter in vreemdelingenzaken 

Dhr. L. JANS, toegevoegd griffier 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

L. JANS M. RYCKASEYS 


