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 nr. 194 987 van 14 november 2017 

in de zaak X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat Martine KIWAKANA 

Tervurenlaan 116/6 

1150 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 13 november 2017 

heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing houdende bevel tot terugdrijving van 8 november 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 13 november 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 november 2017 om 13.30 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Angolese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 17 augustus 

1980. 
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Op 8 november 2017 wordt de verzoekende partij opgehouden aan de grenscontrole – niveau aankomst 

van de Nationale Luchthaven te Zaventem, afkomstig van Luanda. 

 

Op 8 november 2017 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing tot terugdrijving (bijlage 11). Dit is de bestreden 

beslissing en is als volgt gemotiveerd: 

 

“Is niet in het bezit van een geldig reisdocument/ van geldige reisdocumenten (art. 3, eerste lid, 1°/2°) 

Reden van de beslissing: Paspoort Angola nr. […] (met Schengenvisum van België met nr. […]) geseind 

INTERPOL.” 

 

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.  

 

2.3. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 e.v. van de wet 

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

zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

2.3.1. De verzoekende partij licht haar middel als volgt toe: 

 

“Enig middel volgt uit de schending van de artikelen 2 en volgende van de wet van 29 juli 1991 met 

betrekking tot de formele motivatie van administratieve handelingen, schending van de zorgvuldigheids 

en onderzoeksverplichting. schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, en het 

schending van het redelijkheidsbeginsel. 

 

Eerste onderdeel; 

 

Dat verzoekster op 08/11/2017 een beslissing tot terugdrijving betekend werd. Dat de bestreden de 

formele motiveringsplicht de zorgvuldigheid en onderzoeksverplichting schendt; 

Dat er dus uit de bestreden beslissing niet kan worden afgeleid op welke manier het paspoort vervalst 

zou zijn. Dat verzoekster deze stelling ten strengste betwist. Dat het paspoort van verzoekster op 

14/06/2011 werd uitgeleverd. Dat zij sinds deze datum zeer regelmatig reist en dat zij nooit enig 

probleem heeft gekend. Dat zij verschillende visums heeft aangevraagd en verkregen en regelmatig 

grenscontroles heeft gepasseerd, zoals de consultatie van het paspoort zelf het aantoont. Dat het huidig 

visum door de Belgische Ambassade in Luanda werd uitgeleverd en dat men er kan van uitgaan dat 

deze de nodige contrôles hebben verricht alvorens het bewust visum uit te reiken. Dat verzoekster op 

het moment van haar vertrek uit Luanda ook door de Angolese immigratiediensten werd gecontroleerd 

en dat deze niets fout hebben vastgesteld. Dat de consultatie van de Site van de " Servicio de Migraçao 

e Estrangeiros de Angola" duidelijk aantoont dat het paspoort met hetwelk verzoekster reist haar op 

14/06/2011 werd afgeleverd. 

Dat het dus heel onwaarschijnlijk is dat dit paspoort dat reeds 6 jaar in gebruik is en meerdere contrôles 

heeft doorstaan een vais stuk zou zijn. 

Dat de tegenpartij geen rekening heeft gehouden met deze elementen en niets heeft geverifieerd. 

Dat er uit de motivatie van de bestreden beslissing niet kan worden afgeleid hoe en waarom het om een 

vervalst stuk zou gaan. 

Dat verzoekster op het moment van haar aanhouding logischerwijze om details vroeg maar dat haat 

slechts een heel summiere uitleg werd gegeven. 

Dat verzoekster dus niet over de nodige informatie beschikt om zich correct te kunnen verdedigen. 



  

 

 

RvV  X Pagina 3 

Dat er waarschijnlijk inzake een materiële fout werd begaan. 

Dat de beslissing niet naar behoren gemotiveerd is; 

Dat het middel ernstig is. 

 

Tweede onderdeel: Schending het redelijkheidsbeginsel 

 

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat gezien de boven aangehaalde elementen het ook 

volkomen onredelijk is om de toegang tot het grondgebied van verzoekster thans te ontzeggen, 

niettegenstaande zij in het bezit is van een geldig paspoort en van een visum. 

 

Het weigeren van toegang tot het grondgebied aan verzoekster is kennelijk onredelijk en druist in tegen 

de beginselen van goed bestuur. 

Dat uit bovenaangehaalde argumenten blijkt dat de bekritiseerde beslissing behept is met afwezigheid 

van motivatie en de zorgvuldigheids en onderzoeksverplichting, evenals het algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur schendt. 

Dat de motivatie van de bestreden beslissing bij gevolg niet aan de wettelijke vereisten beantwoordt. 

Dat de motivatie van de bestreden beslissing niet aan de wettelijke vereisten beantwoordt.” 

 

2.3.2. De verwerende partij repliceert als volgt op het enig middel van de verzoekende partij:  

 

“Verweerder merkt vooreerst op dat in het geval van de door verzoekende partij als voorlaatst vermelde 

rechtsregel (het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur) volgens de verweerder de omschrijving van 

die ‘rechtsregel’ als zodanig niet voldoet, wat op zich al volstaat om het opwerpen van de schending 

ervan onontvankelijk te achten, nu wordt nagelaten om aan te geven welk beginsel van behoorlijk 

bestuur precies geschonden wordt geacht. 

 

Nu verzoekende partij zich evenwel in haar eerste middel tevens beroept op het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, zal verweerder het middel beantwoorden in het 

licht van de vermeende schending van gemeld beginselen. 

 

Verder laat verweerder nopens de vermeende schending van de artikelen 2 en volgende van de Wet 

van 29.07.1991, die allen de formele motiveringsplicht betreffen, gelden dat bij lezing van het inleidend 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar er ook in 

slaagt de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis 

te hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

  

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek nopens de formele motiveringsverplichting (cf. 

RvS nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, z.p.). 

 

De verweerder merkt op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die 

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover verzoekende partij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de 

formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 2007, nr. 167.477).  

  

In antwoord op de in het middel ontwikkelde concrete kritiek die de inhoud van de motivering en aldus 

de materiële motiveringsplicht betreft, laat verweerder gelden dat de beschouwingen van verzoekende 

partij niet kunnen worden aangenomen. 

 

In een eerste onderdeel geeft verzoekende partij aan dat er niet uit de bestreden beslissing kan worden 

afgeleid op welke manier het paspoort zou zijn vervalst. Verzoekende partij zou nooit enig probleem 

hebben gehad, reeds verschillende visa hebben aangevraagd en verkregen, en ook regelmatig de 

grenscontroles zijn gepasseerd.  

 

Voormelde beschouwingen doen evenwel geen afbreuk aan het feit dat het paspoort stond geseind door 

Interpol voor inbeslagname. De dienst Valse en Vervalste Reisdocumenten heeft het document 

vervolgens in beslag genomen en zal worden overgemaakt aan de Angolese ambassade in Brussel.  

 

In de bestreden beslissing werd vervolgens vastgesteld dat verzoekende partij niet in het bezit is van 

een geldig reisdocument:  
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“is niet in het bezit van een geldig reisdocument/van geldige reisdocumenten (art. 3, eerste lid, 1°/2°) 

Reden van de beslissing: Paspoort ANGOLA nr. N […] ( met Schengenvisum van België met nr. […]) 

geseind INTERPOL” 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging heeft besloten tot 

de terugdrijving van de verzoekende partij. De bestreden beslissing is niet gemotiveerd in de zin dat er 

sprake is van een vervalst document, doch wel van het feit dat het paspoort stond geseind (en daarna in 

beslag is genomen). 

 

Artikel 3 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

[…] 

 

Verweerder laat gelden dat de grenspolitie naar aanleiding van de aankomst van de verzoekende partij 

volgende vaststellingen deed, zoals blijkt uit het verslag dat deel uitmaakt van de stukken van het 

administratief dossier: 

 Betrokkene reist in gezelschap van haar echtgenoot en een anderhalf jaar oude baby. 

 Betrokkene biedt zich aan de grens aan met een geldig paspoort van Angola, voorzien van een 

geldig visum. 

 Bij nazicht in de gegevensbestanden, blijkt dat het paspoort van betrokkene Interpol geseind staat 

voor inbeslagname.  Betrokkene is zich niet bewust van de seining.  Zij verklaart dat ze sedert de datum 

van seining (11/08/2015) meerdere malen reisde (weliswaar binnen Afrika) zonder problemen. 

 Het document wordt door de dienst Valse en Vervalste Reisdocumenten in beslag genomen en zal 

volgens de procedure, overgemaakt worden aan de Angolese ambassade in Brussel. 

 Hierdoor beschikt betrokkene niet meer over een grensoverschrijdingsdocument.  Zij is wel nog in 

het bezit van een geldige Angolese identiteitskaart. 

 

Uit het resultaat blijkt duidelijk dat het paspoort uitgegeven door Angola met nummer N1046887 werd 

geseind sinds 11.08.2015. 

 

Verweerder laat gelden dat het in de gegeven omstandigheden, gelet op het feit dat er geen geldige 

verblijfstitel meer was van de verzoekende partij, allerminst kennelijk onredelijk is van de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging om in 

toepassing van artikel 3, 1° en 2° van de Vreemdelingenwet te oordelen dat verzoekende partij diende 

te worden teruggedreven. 

 

De beschouwingen nopens de afgifte van het visum kunnen hieraan geen afbreuk doen.  

 

Terwijl ook het afschrift van de site van de “Servicio de Migraçao e Estrangeiros de Angola” geen 

afbreuk kan doen aan de seining van het paspoort en de hieraan gekoppelde inbeslagname.  

 

In een tweede onderdeel meent verzoekende partij dat er een schending van het redelijkheidsbeginsel 

aan de orde is. 

 

De verweerder merkt vooreerst op dat het redelijkheidsbeginsel de overheid verbiedt om kennelijk 

onredelijk te handelen wanneer zij over enige appreciatieruimte beschikt (J. DE STAERCKE, Algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen van de openbare dienst, 

Brugge, Vanden Broele, 2002, nr. 56), en dat het zorgvuldigheidsbeginsel inhoudt dat moet worden 

nagegaan of de bij de taakvervulling betrokken belangen niet onnodig geschaad worden en dat de 

overheid met zorgvuldigheid haar beslissingen moet voorbereiden en uitvoeren (J. DE STAERCKE, nr. 

21). 

 

Er werd geenszins een kennelijk onredelijke beslissing genomen: de grenspolitie heeft bij nazicht 

kunnen vaststellen dat er sprake was van een seining en om die reden werd het paspoort in beslag 

genomen.  
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Gezien moest worden vastgesteld dat verzoekende partij niet meer in het bezit was van een geldig 

reisdocument, werd de beslissing tot terugdrijving correct genomen conform artikel 3, eerste lid, 1°/2° 

van de Vreemdelingenwet. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat verzoekende partij diende te worden teruggedreven. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van het 

redelijkheidsbeginsel en de zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert. 

 

Het eerste en enig middel kan niet worden aangenomen. Het is niet ernstig. 

Het schorsingsberoep is onontvankelijk.” 

 

2.3.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 

154.954; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande 

echter dat de aanvrager alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij aan de 

voorwaarden voldoet om het gevraagde voordeel te krijgen. (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). 

 

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.” 

 

Daar de verzoekende partij de buitengrenzen van de lidstaten van de Unie overschrijdt zijn de 

bepalingen van de Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 

2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (hierna: 

Schengengrenscode) eveneens van toepassing. Artikel 8.3 van de Schengengrenscode bepaalt dat:  

 

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

onderworpen:  

a) de grondige controles bij binnenkomst behelzen de verificatie van de in artikel 6, 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;  

iii) aan de hand van de in- en uitreisstempels in het reisdocument van de betrokken onderdaan van een 

derde land, en met name door vergelijking van de data van in- en uitreis, of de betrokkene de maximale 

duur van het toegestane verblijf op het grondgebied van de lidstaten reeds heeft overschreden; 

iv) de plaats van vertrek en de plaats van bestemming van de betrokken onderdaan van een derde land, 

alsmede het doel van het voorgenomen verblijf, indien nodig met controle van de desbetreffende 

bewijsstukken;  

v) of de betrokken onderdaan van een derde land voor de geplande duur en het doel van het 



  

 

 

RvV  X Pagina 6 

voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een 

derde land, waar de toegang is gewaarborgd, over voldoende middelen van bestaan beschikt dan wel of 

hij deze op rechtmatige wijze kan verkrijgen;  

vi) of de betrokken onderdaan van een derde land, diens vervoermiddel en de meegevoerde 

voorwerpen geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de 

internationale betrekkingen van een van de lidstaten. Bij die verificatie worden met name gegevens en 

signaleringen betreffende de betrokken personen en, zo nodig, voorwerpen rechtstreeks bij het SIS en 

de nationale opsporingsregisters opgevraagd en worden, in voorkomend geval, de bij die signalering 

passende maatregelen genomen;” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de toegang tot het grondgebied aan de  

verzoekende partij wordt geweigerd omdat haar paspoort met Schengenvisum door Interpol geseind is.  

 

In casu stelt de verzoekende partij dat er voorafgaand aan het nemen van de bestreden beslissingen 

geen zorgvuldig onderzoek naar haar specifieke omstandigheden gebeurd is. Ze wijst erop dat ze reeds 

verschillende visums aangevraagd en verkregen heeft en regelmatig grenscontroles gepasseerd heeft. 

De verzoekende partij benadrukt dat ze haar paspoort sinds 14 juni 2011 heeft, en in dit verband  

verwijst ze ook naar de website van “Servicio de Migraçao e Estrangeiros de Angola”. De verzoekende 

partij vervolgt dat uit de motieven van de bestreden beslissing niet blijkt waarom het een vals stuk zou 

zijn.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier, zoals ter terechtzitting door de verwerende partij 

bevestigd, blijkt dat de het paspoort van de verzoekende partij sinds 11 augustus 2015 geseind is. 

Bijgevolg stond het paspoort geseind vooraleer het visum door de Belgische autoriteiten uitgereikt werd.  

  

In het verslag van 8 november 2017 wordt vermeld dat “Betrokkene is onwetend betreffende de seining 

van haar paspoort, volgens haar is het een misverstand.” en “vraag werd gelanceerd aan INTERPOL 

voor meer uitleg maar bij versturen dossier nog geen antwoord.” Ter terechtzitting deelt de advocaat van 

de verwerende partij mee dat ze nog geen antwoord hebben ontvangen. 

 

Voorts blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verwerende partij op 8 november 2017 

om 11 uur 02 het Belgisch consulaat-generaal te Luanda contacteert en de volgende vraag stelt: “Is het 

mogelijk om na te gaan bij de Angolese autoriteiten of dit reisdocument voor hun nog geldig is en zij de 

identiteit kunnen bevestigen.” Op 10 november 2017 om 11 uur 31 antwoordt het consulaat generaal het 

volgende aan de verwerende partij: “Er werd ons telefonisch en op voorlopige basis meegedeeld dat het 

paspoort nr. […] verbonden is met een ander identificatienummer, nl. […], behorend aan een ander 

persoon. 

Of het om een administratieve fout gaat of dat er meer aan hand is kan niet zonder verdere opzoekingen 

worden bevestigd. 

Pas na het weekend kunnen we schriftelijke neerslag van het één of ander verwachten.” Ter 

terechtzitting deelt de verwerende partij mee dat ze op heden nog geen verdere informatie ontvangen 

hebben. 

 

Zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier is dat de verwerende partij heden nog volop 

bezig met het onderzoek naar het door de verzoekende partij gebruikte paspoort met visum om het 

Schengengrondgebied te betreden. De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding impliceert dat het 

bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens 

een beslissing mag nemen (RvS 7 november 2011, nr. 216.180). Gelet op het gegeven dat er heden 

nog een onderzoek naar het paspoort van de verzoekende partij gevoerd wordt door de verwerende 

partij, maakt de verzoekende partij prima facie een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 

aannemelijk.  

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg ook voldaan. 

 

2.4. In haar moeilijk te herstellen ernstig nadeel verwijst de verzoekende partij naar het gegeven dat ze 

ernstige middelen aangevoerd heeft. Voorts wijst ze bijkomend op dat de bestreden beslissing een 

schending van artikel 3 van het EVRM uitmaakt, dat ze zwanger is en dat de bestreden beslissing 

eveneens betrekking heeft op een minderjarig kind. 

 

2.4.1. Gelet op de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden eigen aan de zaak moet 

redelijkerwijze worden aangenomen dat de verzoekende partij door de tenuitvoerlegging van de 
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bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan bij de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Het komt aan de verwerende partij toe om een 

zorgvuldig onderzoek naar de specifieke situatie van de verzoekende partij te voeren.  

 

Ten overvloede wijst de Raad erop dat volgens artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie (hierna: het Handvest) eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten 

en vrijheden zijn geschonden, recht heeft op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming 

van de in dit artikel gestelde voorwaarden. Artikel 4 van de Schengengrenscode bepaalt uitdrukkelijk dat 

bij de toepassing van voormelde vordering de lidstaten handelen met volledige inachtneming van het 

toepasselijke Unierecht, waaronder het Handvest. In de huidige stand van de rechtspraak wordt een 

beslissing tot terugdrijving als een aflopende beslissing gezien, die, eens uitgevoerd, geen verdere 

effecten heeft in het rechtsverkeer. Het beroep zal in dat geval zijn voorwerp hebben verloren (cfr. RvS 

26 april 2016, nr. 234.513). De verzoekende partij loopt aldus het risico dat haar, na tenuitvoerlegging 

van de bestreden terugdrijvingsmaatregel, de toegang tot de rechter wordt geweigerd omdat de 

maatregel reeds werd uitgevoerd en dienvolgens niet langer in het rechtsverkeer aanwezig is. De 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zonder dat verzoekers grieven hiertegen werden 

onderzocht leidt er aldus toe dat verzoekers recht op een doeltreffende voorziening in rechte wordt 

ontnomen, wat een schendig inhoudt van artikel 47, eerste lid, van het Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie. Derhalve moet het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in casu 

worden aanvaard. 

 

Aan de voorwaarden van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is voldaan.  

 

Aangezien is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden dient de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de beslissing tot weigering van binnenkomst met terugdrijving te worden bevolen. 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van van de beslissing 

houdende bevel tot terugdrijving van 8 november 2017 wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. T. VALGAERTS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS M. RYCKASEYS 


