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 nr. 196 538 van 13 december 2017 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. LYS 

Regentschapsstraat 23 

1000 BRUSSEL 

  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 Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 11 december 2017 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 5 december 2017 tot vasthouding in een 

welbepaalde aan de grens gelegen plaats en tot terugdrijving. 

 

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 11 december 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 december 2017, om 15 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. LYS, 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: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster is op 5 december 2017 vanuit Burkina Faso aangekomen op de luchthaven te 

Zaventem. Zij was in het bezit van een geldig paspoort, afgegeven op 26 april 2016 te Brussel, wanneer 

zij het voorwerp was van een administratieve controle. Op 5 december 2017 nam de gemachtigde van 

de staatssecretaris voor Asiel en Migratie de beslissing tot terugdrijving en tot vasthouding in een 

welbepaalde aan de grens gelegen plaats.  

 

De beslissing tot terugdrijving, die verzoekster op 5 december 2017 ter kennis werd gebracht, is de 

eerste bestreden beslissing die is gemotiveerd als volgt: 

 

“(…) Op 05 DEC. 2017 om 15.45 uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel nationaal, werd door 

ondergetekende, Christian CROUX, Hoofdinspecteur Luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal 

mevrouw : 

naam F. D. S. voornaam J. 

(…) 

die de volgende nationaliteit heeft Brazilië wonende te 

houder van het document Gewoon paspoort nummer YC086947 

afgegeven te Bruxelas CG op : 26.04.2016 

(…) 

afkomstig uit Ouagadougou met SN256 (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) : 

riode van 180 dagen op het grondgebied van de 

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: 

Betrokkene biedt zich aan met een Braziliaans Paspoort verstrekt te Brussel op 26.04.2016. In dit 

reisdocument staat enkel één uitreisstempel, te weten 27.11.2017. Ze verklaart tevens in Elsene te 

wonen. In de voorgaande 180 dagen (sinds 09.06.2017) heeft betrokkene derhalve reeds 172 dagen 

verblijf gehad, dit zonder in het bezit te zijn geweest van een D visum of verblijfskaart. 

Zij heeft aldus de visumvrije periode van 90 dagen in een periode van 180 dagen verbonden aan haar 

nationaliteit ruimschoots overschreden. Zij is niet in het bezit van een D visum of een geldige 

verblijfskaart die haar toelaat de visumvrije periode van 90 dagen op 180 dagen, verbonden aan haar 

nationaliteit, te overschrijden. (…)” 

 

De beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats werd verzoekster op 

dezelfde dag ter kennis gebracht en is de tweede bestreden beslissing. 

 

1.2. Verzoekster is volgens haar verklaringen in 2002 samen met haar ouders België binnengekomen. 

Haar vader heeft twee verblijfsmachtigingsaanvragen ingediend in zijn naam en die van verzoekster, in 

toepassing van artikel 9ter van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet). Deze aanvragen 

werden onontvankelijk verklaard. Haar vader heeft ook verblijfsmachtigingsaanvraag ingediend in zijn 

naam en die van verzoekster, in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Ook deze 

aanvraag werd onontvankelijk verklaard. 

 

1.3. Op 22 januari 2013 heeft verzoekster in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet een 

verblijfsmachtigingsaanvraag ingediend. Op 12 april 2013 werd de aanvraag onontvankelijk verklaard en 

werd beslist tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.4. Bij aangetekend schrijven van 24 maart 2017, heeft verzoekster opnieuw een 

verblijfsmachtigingsaanvraag ingediend in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. Op 25 

september 2017 werd de aanvraag onontvankelijk verklaard en werd beslist tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Verzoekster diende een beroep in tegen deze beslissingen bij de Raad 

(RvV 212 066). 

 

2. Ontvankelijkheid van het beroep 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

Tegen de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats kan verzoekster, 

overeenkomstig artikel 71, eerste lid, van Vreemdelingenwet, een beroep instellen bij de Raadkamer 

van de correctionele rechtbank van haar verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar zij werd 

aangetroffen. De Raad heeft derhalve, nu de wetgever deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander 

rechtscollege heeft toevertrouwd, geen rechtsmacht om te onderzoeken of de tweede bestreden 

beslissing in overeenstemming is met de wet.  

 

3. De rechtspleging  

 

In het verzoekschrift vraagt verzoekster dat de procedure in de Franse taal wordt gevoerd.  

 

Overeenkomstig artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet worden de beroepen, behoudens wanneer de 

taal van de procedure bepaald is overeenkomstig artikel 51/4 van dezelfde wet, voor de Raad 

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

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

 

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

artikel 53 van de 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 de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat aangezien de regeling inzake het 

taalgebruik voor de Raad 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 werkkring 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 zijn arresten gebruik te maken van de taal 

van de akte waarvan de vernietiging wordt gevorderd. De beslissingen waarvan de schorsing van de 

tenuitvoerlegging gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn 

aan de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Gelet op het voorgaande en het feit dat 

de bestreden beslissing door het bestuur werd genomen in het Nederlands, dient de Nederlandse taal 

als proceduretaal door de Raad te worden gehanteerd.  

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (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 

een ernstig middel wordt aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kan 

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. 

 

4.1. Over de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

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. 

 

In casu bevindt verzoekster zich in een welbepaalde plaats, zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

van de Vreemdelingenwet. Gelet op de bepalingen van artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de 

Vreemdelingenwet, wordt in dit geval het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed.  

 

Verweerder verzet zich hier overigens niet tegen.  

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast.  
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4.2. Over de tweede voorwaarde: een ernstig middel 

 

4.2.1. Verzoekster voert een schending aan van de volgende bepalingen: 

 

“- Article 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;  

- Article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;  

- Article 1er du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers 

dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des 

États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;  

- Principe général de droit d’être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense et est 

consacré aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;  

- Articles 3, 4, 5, 6.1. de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;  

- Articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

- Articles 7, 74/11, 74/13, 74/14 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- respect dû aux anticipations légitimes d’autrui ; 

- principes généraux de bonne administration, en particulier de prudence, de soin et de minutie ;  

- principe général de droit d’accès au juge ;  

- erreur manifeste d’appréciation ; 

- contradiction dans les motifs.” 

 

In een eerste grief licht verzoekster toe dat een manifeste beoordelingsfout werd gemaakt.  

 

Vooreerst, zoals blijkt uit het administratief dossier, heeft verweerder een vlucht voorzien op 16 

december 2017 met als bestemming Ouagadougou in Burkina Faso. Zodoende schendt verweerder het 

beginsel van non-refoulement. Verzoekster heeft de Braziliaanse nationaliteit. Zij stelt dat zij, gelet op 

artikelen 3 en 6 van de richtlijn 2008/115/EG van het Europees parlement en de Raad van 16 december 

2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van 

onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Richtlijn 2008/115/EEG) niet 

kan worden verwijderd naar Burkina Faso, omdat (1) dit niet haar land van herkomst betreft, (2) 

verweerder geen terugname-akkoord kan inroepen en (3) het geen derde land betreft waar verzoekster 

toegelaten is tot een verblijf. Bovendien, gelet op haar gedwongen verwijdering, kan deze hypothese 

geenszins worden toegepast.  

 

Verzoekster voert verder ook aan dat zij riskeert te worden blootgesteld aan een risico van schending 

van het beginsel van non-refoulement. Zij verwijst naar artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag en de 

artikelen 4 en 5 van de Richtlijn 2008/115/EG. Verzoekster is van mening dat artikel 3 van het EVRM 

wordt geschonden indien zij, in het geval van verwijdering naar Burkina Faso, terecht komt in een land 

waar zij geen familie heeft, waar zij geen band mee heeft, geen recht op binnenkomst of verblijf en er 

geen fundamentele rechten zijn voor de opvang van vreemdelingen.  

 

Daaruit volgt dat ook de beslissing tot terugleiding naar de grens onwettig is.  

 

Tot slot verwijst verzoekster naar de verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot 

vaststelling van de lĳst van derde landen waarvan de onderdanen bĳ overschrĳding van de 

buitengrenzen in het bezit moeten zĳn van een visum en de lĳst van derde landen waarvan de 

onderdanen van die plicht zĳn vrĳgesteld (Verordening (EG) nr. 539/2001). Zij leidt uit de bijlage II van 

deze Verordening af dat Braziliaanse onderdanen vrijgesteld zijn van de visumplicht voor de 

binnenkomst op het Europese grondgebied, wanneer de verblijfsduur niet meer dan drie maanden 

overschrijdt. Dit wordt ook zo vermeld op de website van verweerder.  

 

In een tweede grief geeft verzoekster een theoretische uiteenzetting, met verwijzing naar de artikelen 47 

en 48 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest) en naar rechtspraak 

van het Hof van Justitie, de Raad en de Raad van State, over het recht om te worden gehoord. Dit 

waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te 

maken in het kader van een administratieve procedure en voordat een besluit wordt genomen dat zijn 

belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden. Zij betoogt dat de bestreden beslissing werd genomen op 

5 december 2017 om 15.45 uur, terwijl zij pas werd gehoord op 5 december 2017 om 15.52 uur 

(verzoekschrift, stuk 2). Bijgevolg kon verweerder de elementen die verzoekster heeft ingeroepen niet 
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op een nuttige wijze in overweging nemen. Zij verwijst naar de elementen die werden opgenomen in de 

vragenlijst (verzoekschrift, stuk 3) en dat geen rekening werd gehouden met haar familieleden die in 

België wonen, alsook met haar vriend. Hier werd niet over gemotiveerd. Het recht op een privé- en een 

familieleven werd niet in rekening gebracht, in strijd met artikel 8 van het EVRM, artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, de formele en materiële motiveringsplicht.  

 

4.2.2. Verweerder repliceert dienaangaande dat geen ernstig middel werd aangevoerd. 

 

4.2.3. De Raad merkt op dat verzoekster de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht die 

in voorliggende zaak moet worden onderzocht in het raam van de toepassing van de bepalingen van 

artikel 3, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet en artikel 6, eerste lid, 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 (Schengengrenscode) (codificatie). Zij stelt dat een 

manifeste beoordelingsfout werd gemaakt. 

 

De bestreden beslissing vermeldt terecht dat verzoekster reeds 90 dagen in een periode van 180 dagen 

op het grondgebied van de Europese Unie heeft verbleven. Verzoekster heeft zich aangeboden met 

haar Braziliaanse paspoort, afgegeven te Brussel op 26 april 2016, waarin slechts een uitreisstempel 

staat: 27 november 2017. Zij verklaart tevens in Elsene te wonen. In de voorgaande 180 dagen heeft 

verzoekster reeds 172 dagen verblijf gehad, zonder in het bezit te zijn geweest van een visum D of een 

verblijfskaart. Verzoekster is niet in het bezit van een visum D of een geldige verblijfskaart die haar 

toelaat de visumvrije periode te overschrijden.  

 

Verzoekster kan niet ernstig voorhouden dat zij omwille van haar nationaliteit in voorliggend geval niet in 

redelijkheid de toegang tot het grondgebied kan worden geweigerd, in toepassing van artikel 3, 

eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet en artikel 6, eerste lid, van de Schengengrenscode (codificatie). 

Verzoekster toont met haar betoog niet aan dat de vaststellingen van verweerder incorrect zijn of dat 

zijn argumentatie kennelijk onredelijk is. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt prima 

facie niet aangetoond. 

 

Betreffende het non-refoulement beginsel, merkt de Raad op dat dit beginsel dient te worden 

gerespecteerd in toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Schengengrenscode (codificatie), die luiden 

als volgt:  

 

“Artikel 3 

Toepassingsgebied 

 

Deze verordening is van toepassing op iedereen die de binnen- of buitengrenzen van de lidstaten 

overschrijdt, onverminderd: 

a) de rechten van de personen die onder het Unierecht inzake vrij verkeer vallen; 

b) de rechten van vluchtelingen en personen die om internationale bescherming verzoeken, met name 

wat betreft non- refoulement. 

 

Artikel 4 

Grondrechten 

 

Bij de toepassing van deze verordening handelen de lidstaten met volledige inachtneming van het 

toepasselijke Unierecht, waaronder het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (“het 

Handvest”), het toepasselijke internationale recht, waaronder het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 

betreffende de status van vluchtelingen (“het Verdrag van Genève”), de verplichtingen inzake de 

toegang tot internationale bescherming, in het bijzonder het beginsel van non- refoulement, en de 

grondrechten. In overeenstemming met de algemene beginselen van het Unierecht worden besluiten die 

overeenkomstig deze verordening worden genomen, op individuele basis genomen.” 

 

Artikelen 74/10 en 74/17, § 1, van de Vreemdelingenwet dienen te worden uitgelegd in 

overeenstemming met artikel 4, vierde lid, b), van de Terugkeerrichtlijn dat de eerbiediging van het non-

refoulement beginsel waarborgt. Dit beginsel vindt ook zijn grondslag in artikel 33 van het 

Vluchtelingenverdrag en artikel 3 van het EVRM.  

 

Verzoekster stelt echter ten onrechte dat de bestreden beslissing het beginsel van non-refoulement 

schendt, aangezien uit de bestreden beslissing en het administratief blijkt dat verzoekster vrijwillig naar 
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Burkina Faso is gereisd en er heeft verbleven van 27 november 2017 tot 4 december 2017. In het bezit 

van een geldig paspoort, heeft zij er een recht op toegang en een recht op verblijf. Verzoeksters grief 

dat zij er zal worden onderworpen aan een behandeling die strijdig is met artikel 3 van het EVRM blijft 

ook beperkt tot een loutere bewering, die klemt met de stukken van het dossier. Bovendien blijkt in casu 

niet dat verzoeksters verblijf in Burkina Faso definitief is en zij geen beroep kan doen op de 

bescherming van en in haar land van herkomst, Brazilië.  

 

Waar verzoekster ingaat op een schending van het hoorrecht, merkt de Raad op dat verzoekster door 

middel van haar verblijfsmachtigingsaanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet 

van 22 januari 2013 en van 24 maart 2017 reeds de mogelijkheid heeft gehad om alle relevante 

elementen in het kader van een verblijfsprocedure in België te laten onderzoeken. In de laatste 

aanvraag van 24 maart 2017 heeft zij aangegeven dat zij een Braziliaanse vrouw is van 24 die sinds 

2002 in België verblijft en ongehuwd is. Zij vermeldde dat zij naar België is gekomen om een zekere 

toekomst uit te bouwen en dat zij wenst te kunnen werken om te voorzien in haar levensonderhoud en 

te kunnen bijdragen aan de samenleving zoals elke burger. Zij stelde dat zij hiervoor over de nodige 

documenten dient te beschikken. Uit de huurovereenkomst die zij voegde bij deze 

verblijfsmachtigingsaanvraag blijkt dat zij samen met haar vader een woninghuurovereenkomst heeft 

afgesloten voor 12 maanden, van 1 oktober 2016 tot 30 september 2017. Deze elementen hebben aldus 

hun beoordeling gekregen in de beslissing van 25 september 2017, waarvoor in het administratief 

dossier ook een synthesenota is terug te vinden betreffende de verblijfssituatie, de andere familieleden 

in België en de argumenten die werden ontwikkeld in de verblijfsmachtigingsaanvraag. Verzoekster 

toont niet aan dat zij een belang heeft bij de grief dat zij niet bijkomend werd gehoord alvorens de 

bestreden beslissing werd genomen. Verzoekster kan niet voorhouden dat zij niet de kans kreeg om de 

inlichtingen die zij nuttig achtte aan verweerder ter kennis te brengen, nu zij tot tweemaal een 

verblijfsmachtigingsaanvraag in toepassing van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet heeft ingediend, 

alvorens de bestreden beslissing werd genomen.  

 

Verzoekster werd overigens kort na de bestreden beslissing in de gelegenheid gesteld om haar privé- 

en familieleven toe te lichten. Zij kan slechts laten gelden dat zij, als meerderjarige, samenwoont met 

haar vader die klaarblijkelijk evenmin een verblijfsrecht heeft in België. Het betreft een eerste toelating 

tot verblijf die wordt beoogd en verzoekster benoemt geen hinderpalen die haar ervan kunnen 

weerhouden om een eventueel gezinsleven in haar land van herkomst te beleven.  

 

Bovendien blijkt uit de vragenlijst die verzoekster heeft beantwoord op 5 december 2017 dat zij geen 

elementen laat gelden die de administratieve procedure een andere afloop had kunnen bezorgen. 

Verzoekster reikt geen enkel element aan waaruit kan blijken dat zij een duurzame relatie heeft met de 

genaamde Pedro E.M.B.  

 

De Raad benadrukt dat verzoekster uit de loutere omstandigheid dat zij de afgelopen jaren in precair en 

illegaal verblijf een privéleven heeft opgebouwd in België, geen gerechtigde verwachting kan scheppen 

op een toelating tot toegang of verblijf of een bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het 

EVRM.  

 

Een ernstige grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM blijkt niet. 

 

Een schending van de hoorplicht of van de zorgvuldigheidsplicht blijkt prima facie evenmin. 

 

De formele motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel verzoekster in kennis te stellen van de redenen 

waarom de bestreden beslissing werd genomen, zodat zij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover zij beschikt. In de bestreden beslissing dienen de juridische en 

feitelijke overwegingen te worden opgenomen die aan deze beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een afdoende wijze. Uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat prima facie 

voldaan werd aan de formele motiveringsplicht. Gelet op bovenstaande bespreking van het middel blijkt 

overigens dat verzoekster de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu 

zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel waarin opgeworpen wordt dat de 

bestreden beslissing getuigt van een manifeste beoordelingsfout, zodat voldaan is aan de formele 

motiveringsplicht.  
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Voorts voert verzoekster in het middel nog een resem andere bepalingen en beginselen aan waarvan zij 

nalaat ondubbelzinnig uiteen te zetten op welke wijze ze geschonden werden door de bestreden 

beslissing. Het middel is wat die onderdelen betreft dan ook onontvankelijk. 

 

Er dient derhalve te worden vastgesteld dat geen ernstig middel, in de zin van artikel 39/82, § 2, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet, werd aangevoerd. 

 

4.3. De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om ook de vordering tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid die is gericht tegen de bestreden beslissing af te wijzen. 

 

5. 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 dertien december tweeduizend zeventien 

door: 

 

dhr. S. VAN CAMP, wnd.  voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. VAN CAMP 

 


