
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 213 651 van 7 december 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat A. HENDRICKX 

Marcel Broodthaersplein 8/5 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Dominicaanse nationaliteit te zijn, op 

4 december 2018 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 van 26 november 2018 houdende de weigering van toegang tot het grondgebied met 

terugdrijving (bijlage 11).  

 

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 4 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

5 december 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, 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 

 

Op 26 november 2018 komt de verzoekster, van Dominicaanse nationaliteit, aan op de luchthaven van 

Brussel nationaal, komende vanuit Santo Domingo, Dominicaanse Republiek, met vlucht TB 178. 
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De verzoekster legt aan de grensdoorlaatpost een geldig nationaal paspoort voorzien van een visum 

type C voor. 

 

Op 26 november 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de 

gemachtigde) ten aanzien van de verzoekster een beslissing houdende de weigering van toegang tot 

het grondgebied met terugdrijving (bijlage 11). 

 

Deze beslissing tot weigering van toegang tot het grondgebied met terugdrijving is de thans bestreden 

beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis gebracht op 26 november 2018 en is gemotiveerd als 

volgt: 

 

“TERUGDRIJVING 

Op 26/11/18 om 10.45 uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel Nationaal, werd door ondergetekende, R. 

D. G., Inspecteur,  

  

de heer/mevrouw: naam M. M. voornaam M. geboren op (…)1967 te J. geslacht (m/v) Vrouwelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Dominicaanse Republiek wonende te [….] 

 

houder van het document Nationaal Paspoort Dominicaanse republiek nummer S (…) 

afgegeven te Sede Central op: 08.01.2016 

 

houder van het visum nr. (…) van het type C afgegeven door Spaanse Ambassade te Santo Domingo 

geldig van 30.10.2018 tot 27.04.2019 

voor een duur van 90 dagen, met het oog op […] 

 

afkomstig uit Santo Domingo met vlucht TB178 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) : 

 

(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 op doorreis te zijn naar Spanje om haar echtgenoot te vervoegen die daar woont. 

Betrokkene heeft geen uitnodiging, geen adres. Betrokkene is in het bezit van een visum kort verblijf, 

nochtans verklaart betrokkene haar echtgenoot te gaan vervoegen, is ze niet in het bezit van een 

terugkeerticket en heeft ze geen enkel idee hoelang ze in Spanje zal verblijven. 

 

(G) Beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen, voor de duur en de vorm van het verblijf, of voor de 

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

1. Reden van de beslissing: Voor de duur van haar voorgenomen verblijf beschikt betrokkene over geen 

enkel bestaansmiddel. Hierdoor voldoet betrokkene niet aan de geldende richtbedragen voor Spanje nl . 

73.59euro/*dag/persoon” 

 

Op 26 november 2018 beslist de gemachtigde tevens om verzoeksters visum in te trekken. Deze 

beslissing maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid. 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

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

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

de vreemdelingenwet), slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 
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van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke 

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

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-

maatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. 

 

Artikel 39/57, § 1, laatste lid van de vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

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

74/9 van de vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringende karakter van de vordering 

wettelijk vermoed. Dit wordt ook niet betwist door de verweerder. Blijkens de stukken van het 

rechtsplegingsdossier is de effectieve tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing overigens voorzien 

op 9 december 2018. Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. 

 

Tevens wordt opgemerkt dat de vordering werd ingediend binnen de tien dagen na kennisgeving van de 

(eerste) terugdrijvingsmaatregel waartegen ze is gericht. Zij is tijdig ingediend en is derhalve 

ontvankelijk ratione temporis. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.2.1. 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. 

 

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

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

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

2.2.2. In een eerste en enig middel voert de verzoekster de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht 

en van de materiële motiveringsplicht. 

 

De verzoekster verschaft dienaangaande de volgende toelichtingen: 

 

“1.  

Verzoekster roept een schending in van de materiële motiveringsplicht. Deze houdt in dat iedere 

administratieve rechtshandeling moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren 

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen genomen 

worden (R.v.St. Decruynaere nr.100.940, 20 november 2001).  

 

2.  

Bovendien gaat de beslissing lijnrecht in tegen het zorgvuldigheidsbeginsel dat stelt dat een beslissing 

zorgvuldig dient te worden genomen.  
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K. LEUS stelt: (in O. OPDEBEEK en M. VAN DAMME, Beginselen van behoorlijk bestuur, Brugge, Die 

Keure, 2006, p. 114-115): 

 

“ (…) de vaststelling door de Raad van State van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan in 

de regel worden herleid tot de klassieke in de rechtsleer aangehaalde categorieën van gevallen waarin 

de bestreden bestuursbeslissing wordt vernietigd: 

1) omwille van een gebrek aan een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing, bijvoorbeeld wegens 

een gebrek aan behoorlijke feitengaring of voorlichting, of, nog, 

2) die gevallen waarin het bestuur te kort is geschoten door een gebrek aan zorgvuldige afweging van 

de bij het besluit betrokken belangen, 

3) een gebrek in de zorgvuldige kennisgeving van de beslissing of, tenslotte een gebrek in de op de 

overheid rustende informatie, bijstand of begeleidingsplicht. 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de DVZ bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken.  

 

Betreffende punt (E) van de weigeringsbeslissing: 

 

Verzoekster is op doorreis naar Spanje om er haar echtgenoot te vervoegen, die reeds een achttal jaren 

in Spanje woont, samen met hun twee kinderen, die inmiddels allen de Spaanse nationaliteit hebben.  

 

Verzoekster heeft om deze reden geen “uitnodiging” als dusdanig bij en kent het adres niet vanbuiten 

van haar man en kinderen, wat niet moet verbazen. Afgesproken was dat haar man en dochters haar 

zouden opwachten bij aankomst op de luchthaven van Madrid. Zij heeft de gsm nummers van haar 

gezinsleden. In geval van een probleem, kon zij hen steeds bellen.  

 

Dat zij niet in het bezit is van een terugkeerticket is niet abnormaal: mevrouw reist naar Spanje om haar 

echtgenoot en haar twee kinderen te vervoegen.  

 

Wat betreft het visum kort verblijf: 

 

Verzoekster heeft een visum type C aangevraagd. Een telefonisch onderhoud van de raadsvrouw van 

verzoekster met de grensinspectie van de DVZ, leerde dat de toegang tot het grondgebied aan 

verzoekster werd geweigerd, omdat verzoekster geen visum type D zou aangevraagd hebben. 

 

Verzoekster verwijst naar Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers 

van de Unie en hun familieleden. 

 

Verzoekster heeft terecht een inreisvisum voor de Schenenzone (visum C) aangevraagd bij het 

bevoegde consulaat, daar zij haar echtgenoot, zijnde een Unieburger, wenst te vervoegen.  

 

Wat betreft België, geven de Belgische consulaten sinds einde 2016 geen visa gezinshereniging (D-

visum) meer af aan familieleden van Unieburgers. Zij kunnen alleen nog met een C-visum voor kort 

verblijf naar België afreizen. Pas na aankomst in België kan men als familielid van een Unieburger de 

procedure gezinshereniging opstarten. Dat is in Spanje niet anders. Het is dan ook zeer vreemd dat 

uitgerekend de DVZ stelt dat zij slechts een “visum kort verblijf” heeft en hierop afgestraft wordt. 

 

De DVZ kan verzoekster niet verwijten dat zij geen visum type D heeft aangevraagd, gelet op het 

gewijzigde beleid.  

 

Betreffende punt (I) van de weigeringsbeslissing: 

 

Verzoekster heeft geen bestaansmiddelen nodig in Spanje – zij gaat immers bij haar man en kinderen 

wonen in Spanje. Haar man zal haar onderhouden, meer nog, hij is hiertoe zelfs verplicht ingevolge van 

het huwelijk.  

 

De motivering in de bestreden beslissing schendt het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsplicht.” 

 

2.2.3. De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 
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“In een enig middel wordt de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële 

motiveringsplicht aangehaald. 

 

Verzoekende partij stelt dat zij haar echtgenoot komt vervoegen in Spanje, dat zij door haar echtgenoot 

ten laste zal worden genomen, dat zij over een visum kort verblijf beschikt, omdat een visum lang verblijf 

voor gezinsherenigers niet wordt afgeleverd.  

 

Verweerder laat gelden dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie geheel 

terecht heeft geoordeeld dat aan de verzoekende partij een beslissing houdende terugdrijving diende te 

worden betekend.  

 

De in casu bestreden beslissing vindt zijn grondslag in onder meer artikel 3, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet; bepaling die stipuleert 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: (…) 4° wanneer hij niet over voldoende middelen van bestaan beschikt, 

zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of 

voor de doorreis naar een derde Staat waar zijn toelating is gewaarborgd, en hij niet in staat is die 

middelen wettelijk te verwerven”  

 

In de bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat de verzoekende partij zich op 26.11.2018  heeft 

aangeboden aan de buitengrens. Zij verklaarde dat zij op doorreis was naar Spanje om er haar 

echtgenoot te bezoeken. 

 

• Zij wist niet hoe lang zij in Spanje bij haar echtgenoot zou verblijven: weken, maanden (…).  

 

• Zij bleek in bezit te zijn van 1 stuk ruimbagage. 

 

• Op het ogenblik van de beoogde grensoverschrijding was de verzoekende partij niet in het bezit van 

bank- of kredietkaarten en evenmin van cash geld. 

 

• Zij was evenmin in bezit van een garantverklaring. 

 

Het is niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie om te 

oordelen dat verzoekster niet over voldoende bestaansmiddelen beschikte voor de duur van het 

voorgenomen verblijf, wetende overigens dat de richtbedragen voor Spanje 73,59 EUR/dag betreffen. 

 

De verzoekende partij erkent ook zelf dat er geen bewijs van garantstelling uitmaakt, maar zij stelt dat 

het enkele feit dat zij getrouwd zou zijn met de te bezoeken in persoon in Spanje, en het feit dat zij over 

een visum beschikt, moeten volstaan om te besluiten dat wel zou voldaan zijn aan de 

bestaansmiddelenvoorwaarde. 

 

Die redenering gaat uiteraard niet op, daar de bestaansmiddelenvoorwaarde bij elke binnenkomst een 

vereiste is en desnoods moet dan ook een garantverklaring voorgelegd worden van de echtgenoot 

waaruit blijkt dat de te vervoegen persoon in de mogelijkheid is om de betrokkene ten laste te nemen en 

zich hiertoe ook verbindt. 

 

Het enkele feit dat verzoekende partij gehuwd zou zijn met de te vervoegen persoon heft de verplichting 

van de bestaansmiddelenvoorwaarde zoals bepaald in artikel 3 van de Vreemdelingenwet alleszins niet 

op, en evenmin kan het feit gehuwd te zijn, gelijkgeschakeld worden met een garantverklaring. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd om zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de totstandkoming van de bestreden 

beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 

101.624).  

 

Bovendien wordt opgemerkt dat verzoekster evenmin over een adres beschikt en dat zij evenmin over 

een geschreven uitnodiging beschikt. Terecht wordt ook vastgesteld dat zij niet beschikt over een visum 

lang verblijf en dat allerminst niet aangetoond wordt dat de Spaanse autoriteiten een beleidswijziging 
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zou hebben doorgevoerd om geen visum lang verblijf meer toe te kennen aan gezinsherenigers. 

Alleszins wordt ook benadrukt dat verzoekster zelfs niet weet hoe lang zij in Spanje zou verblijven  

(weken, maanden, …). 

 

In de gegeven omstandigheden is het evenmin kennelijk onredelijk dat geoordeeld wordt dat 

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

verblijfsomstandigheden staven. 

 

Zoals vermeld, is verzoekster enkel in bezit van een visum en van huwelijkspapieren, maar daarmee 

wordt het doel van het voorgenomen verblijf geenszins aangetoond. 

 

Er werd dan ook terecht toepassing gemaakt van artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet dat 

luidt als volgt: 

Art. 3.[1 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 : 

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

verblijfsomstandigheden van het voorgenomen verblijf; 

 

Er worden geen ernstige middelen voorgesteld.” 

 

2.2.4. 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). Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in 

dat de overheid slechts na afweging van alle relevante gegevens van de zaak een beslissing mag 

nemen (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). De bestuursbeslissing dient te steunen op een zorgvuldige 

feitenvinding en een nauwgezette afweging zodat de beslissing genomen wordt op basis van een 

afdoend en volledig onderzoek van het concrete geval (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182; RvS 2 februari 

2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 

 

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). 

 

Om te beoordelen of de gemachtigde zijn beslissing deugdelijk heeft gemotiveerd en of hij een 

zorgvuldig onderzoek heeft gevoerd, moeten de in die beslissing opgenomen motieven worden 

afgetoetst aan de gegevens van het dossier en aan de toepasselijke wetsbepalingen.  

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht moet 

derhalve mede worden onderzocht in het licht van het bepaalde in artikel 3 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), dat immers de juridische grondslag van de bestreden 

beslissing uitmaakt. 

 

Artikel 3, eerste lid, 3° en 4° van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“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:  
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(…)  

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

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden;  

4° wanneer hij niet over voldoende middelen van bestaan beschikt, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat waar zijn toelating is gewaarborgd, en hij niet in staat is die middelen wettelijk te 

verwerven.”  

 

Uit de bepalingen van artikel 3, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet, volgt dat de met de 

grenscontrole belaste overheden de vreemdeling kunnen terugdrijven, ook al beschikt deze over een 

geldig Schengenvisum type C. Uit deze bepalingen blijkt immers dat de met grenscontrole belaste 

overheden kunnen controleren of de vreemdeling over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor de 

duur van het voorgenomen verblijf of voor de doorreis naar een derde staat en dat zij de vreemdeling 

kunnen vragen om, “zo nodig”, documenten over te leggen ter staving van het doel van het 

voorgenomen verblijf en van de verblijfsomstandigheden. De gemachtigde, die in casu optreedt als de 

met grenscontrole belaste overheid, beschikt ter zake derhalve over een discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid.  

 

Zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier en uit motivering van de bestreden beslissing, 

maakte de verzoekster, die zich voor het eerst aanbood aan de buitengrenzen van het 

Schengengrondgebied, aan de grensdoorlaatpost van de internationale luchthaven te Zaventem, het 

voorwerp uit van de hierboven beschreven controle. Op grond van deze controle heeft de gemachtigde 

besloten dat de verzoekster niet in het bezit is van documenten die het doel van haar voorgenomen 

verblijf en de verblijfsomstandigheden staven en dat zij evenmin beschikt over de voldoende 

bestaansmiddelen voor de duur van het voorgenomen verblijf. Het betreft twee afzonderlijke motieven, 

die in de bestreden akte als volgt zijn weergegeven: 

 

“(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 op doorreis te zijn naar Spanje om haar echtgenoot te vervoegen die daar woont. 

Betrokkene heeft geen uitnodiging, geen adres. Betrokkene is in het bezit van een visum kort verblijf, 

nochtans verklaart betrokkene haar echtgenoot te gaan vervoegen, is ze niet in het bezit van een 

terugkeerticket en heeft ze geen enkel idee hoelang ze in Spanje zal verblijven. 

 

(G) Beschikt niet over voldoende bestaansmiddelen, voor de duur en de vorm van het verblijf, of voor de 

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

1. Reden van de beslissing: Voor de duur van haar voorgenomen verblijf beschikt betrokkene over geen 

enkel bestaansmiddel. Hierdoor voldoet betrokkene niet aan de geldende richtbedragen voor Spanje nl . 

73.59euro/*dag/persoon” 

 

De Raad merkt vooreerst op dat hij zich bij zijn wettigheidstoezicht niet in de plaats mag stellen van het 

bevoegde bestuur, doch hij kan wel nagaan of de met grenscontrole belaste overheid haar bevoegdheid 

niet op kennelijk onredelijke wijze heeft aangewend en of haar oordeelsvorming berust op een 

zorgvuldig onderzoek van de voorliggende feiten. Hierbij kan enkel rekening worden gehouden met de 

motieven die in de bestreden beslissing zelf zijn veruitwendigd. De Raad kan immers niet, zonder zijn in 

artikel 39/2, § 2 van de vreemdelingenwet vastgelegde annulatiebevoegdheid te overschrijden en 

zonder zich in de plaats van het bestuur te stellen, de besluitvorming van het bestuur beoordelen op 

grond van motieven die niet in de aanvankelijk bestreden beslissing voorkomen. Enkel de wettigheid 

van de motieven uit de bestreden akte zelf mogen worden beoordeeld (RvS 11 december 2015, nr. 

233.222). 

 

Met betrekking tot het motief onder (E), geeft de verzoekster aan dat zij op doorreis was naar Spanje om 

er haar echtgenoot te vervoegen, die reeds acht jaar in Spanje woont en die inmiddels de Spaanse 

nationaliteit heeft. Zij meent dat het dan ook niet hoeft te verbazen dat zij geen “uitnodiging” bijhad.  

 

De Raad stelt vast dat uit de stukken van het administratief dossier (zie het verslag van inspecteur R. D. 

G.) inderdaad blijkt dat de verzoekster aan de grensdoorlaatpost werd geïnterpelleerd op 26 november 

2018 om 8u30, waarbij zij aan de grenscontroleambtenaar verklaarde dat zij naar haar echtgenoot ging 

in Spanje. Daarnaast blijkt tevens dat de verzoekster op dat moment een huwelijksakte heeft voorgelegd 

en dat zij in het bezit was van een elektronisch ticket voor een aansluitende vlucht op 26 november 
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2018 van Brussel naar Madrid-Barajas alsook van een Schengenvisum, dat op 30 oktober 2018 werd 

uitgereikt door de Spaanse ambassade te Santo Domingo en dat de uitdrukkelijke vermelding 

“FAMILIAR UE/EEE/SUIZA” (vertaling: familielid EU/Europese Economische Ruimte/Zwitserland) bevat. 

Het gegeven dat de verzoekster gehuwd is met een man die thans de Spaanse nationaliteit heeft, vindt 

steun in de stukken van het administratief dossier (het grenscontroleverslag van 28 november 2018 

bevat immers kopieën van zowel de huwelijksakte als het Spaanse nationaal paspoort van de 

echtgenoot van de verzoekster) en dit wordt overigens ook niet door de verweerder betwist. 

 

Aangezien uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekster is gehuwd met een 

Spaans onderdaan en nu zij ook aantoonde op doorreis te zijn naar Spanje met een geldig nationaal 

paspoort en visum type C waarop is vermeld dat zij een familielid is van een burger van de Unie (of EER 

of Zwitserland), komt het kennelijk onredelijk voor dat de gemachtigde de verzoekster verwijt dat zij 

geen geschreven uitnodiging bij zich had wanneer zij zich aan de grens aanbood. Wanneer echtgenoten 

elkaar wensen te ontmoeten, ook al is dit in een ander land, is het immers geheel ondenkbaar dat de 

ene echtgenoot de andere hiertoe schriftelijk zou moeten uitnodigen.  

 

Waar de verweerder stelt dat er ook terecht wordt vastgesteld dat de verzoekster niet in het bezit is van 

een visum voor lang verblijf, merkt de Raad op dat zulks geenszins in de bestreden beslissing wordt 

gemotiveerd. De Raad herhaalt dat hij enkel de motieven die in de bestreden beslissing zelf zijn 

veruitwendigd, kan beoordelen. 

 

Waar de verweerder opmerkt dat de verzoekster enkel in het bezit was van huwelijkspapieren en een 

visum, gaat hij eraan voorbij dat het visum specifiek werd uitgereikt in haar hoedanigheid van familielid 

van een burger van de Unie.  

 

De verweerder kan wel worden bijgetreden waar hij opmerkt dat de verzoekster geen adres had en dat 

zij niet wist hoe lang zij in Spanje zou verblijven, doch er dient te worden opgemerkt dat deze 

vaststellingen in de bestreden beslissing niet voldoende in verband kunnen worden gebracht met het 

besluit dat de verzoekster “niet in het bezit (is) van documenten die het doel van het voorgenomen 

verblijf en de verblijfsomstandigheden staven (art. 3, eerste lid, 3°)”. Uit de motieven van de bestreden 

akte blijkt dat de gemachtigde inderdaad aan de verzoekster tegenwerpt dat zij geen uitnodiging bij zich 

had. Aangezien net wordt geconcludeerd dat de verzoekster niet in het bezit is van “documenten” die 

het reisdoel en de verblijfsomstandigheden staven, komt de vaststelling dat zij geen uitnodiging heeft op 

het eerste gezicht over als een determinerend motief voor de toepassing van artikel 3, eerste lid, 3° van 

de vreemdelingenwet. De overige vaststellingen zijn op het eerste gezicht niet voldoende schragend.  

 

De Raad stelt dan ook vast dat de gemachtigde op het eerste gezicht op kennelijk onredelijke wijze is 

gekomen tot het besluit dat de verzoekster niet in het bezit is van documenten die het doel van het 

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden staven.  

  

Aangezien de bestreden beslissing berust op twee afzonderlijke motieven, die elk op zich reeds 

terugdrijvingsmaatregel kunnen verantwoorden, moet eveneens worden onderzocht of de bestreden 

beslissing alsnog overeind kan blijven op grond van het motief onder (G). Hier wordt in toepassing van 

artikel 3, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet gesteld dat de verzoekster niet beschikt over 

voldoende bestaansmiddelen, voor de duur en de vorm van het verblijf, of voor de terugreis naar het 

land van oorsprong of het transitland. De verzoekster brengt hiertegen in dat zij geen bestaansmiddelen 

nodig heeft omdat zij bij haar echtgenoot gaat verblijven die haar zal – en gelet op de 

huwelijksverplichtingen zelfs moet – onderhouden.  

 

De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing enkel wordt gesteld dat de verzoekster geen enkel 

bestaansmiddel heeft en dat zij “Hierdoor (…) niet (voldoet) aan de geldende richtbedragen voor Spanje 

nl . 73.59euro/*dag/persoon”. Uit niets blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met het 

gegeven dat de verzoekster gehuwd is met een Spaanse man, hetgeen in overeenstemming is met de 

vermelding “Familiar UE/EEE/SUIZA” die op de visumsticker is aangebracht. In tegendeel geeft de 

geboden motivering blijk van een gestandaardiseerde beoordeling door enkel te stellen dat de 

verzoekster niet voldoet aan het algemeen geldende richtbedrag voor een reis naar Spanje. Dat het niet 

om een toeristisch reisdoel gaat maar wel om een familiebezoek, wordt hierbij op geen enkele wijze in 

rekening gebracht.  

 

In dit kader dient erop te worden gewezen dat artikel 3 van de vreemdelingenwet, zoals blijkt uit de 

parlementaire voorbereiding dienaangaande (wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 
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1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, Parl.St. Kamer, 1995/96, nr. 364/1, 100), moet worden gelezen in het licht van 

de Schengen reglementering.  

 

Artikel 6, lid 4 van de verordening nr. 2016/399 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 

2016 van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen 

(de Schengengrenscode) bepaalt als volgt:  

 

“4. Bij de beoordeling van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de duur en het doel van 

het verblijf, alsmede met de gemiddelde prijzen voor kost en inwoning in de betrokken lidstaat of 

lidstaten, bepaald op basis van een goedkoop verblijf, vermenigvuldigd met het aantal verblijfsdagen. 

[…]” 

 

Aangezien uit de motieven van de bestreden beslissing niet blijkt dat de gemachtigde bij de beoordeling 

van de bestaansmiddelen rekening heeft gehouden met het concrete reisdoel (verblijf bij de Spaanse 

echtgenoot), ligt op dit punt op het eerste gezicht een onzorgvuldige afweging voor van de relevante 

gegevens waarover de gemachtigde beschikte.  

 

De verweerder kan in de nota met opmerkingen niet voor het eerst stellen dat de verzoekster geen 

garantverklaring heeft voorgelegd waaruit kan blijken dat haar echtgenoot in de mogelijkheid is om haar 

ten laste te nemen en zich hiertoe ook verbindt. Een dergelijke redengeving is immers op geen enkele 

wijze terug te vinden in de bestreden beslissing, zodat het de Raad ook niet toekomt om zich hierover 

uit te spreken. Een dergelijke a posteriori motivering is niet dienstig nu de Raad als annulatierechter niet 

kan oordelen op grond van motieven die niet in de bestreden beslissing zelf voorkomen (RvS 11 

december 2015, nr. 233.222).  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht is op het eerste 

gezicht aangetoond. 

 

2.2.5. Het enig middel is, in de aangeven mate, op het eerste gezicht gegrond en dus ernstig. 

 

Er dient derhalve te worden besloten dat door de verzoekster een ernstig middel wordt aangevoerd. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

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

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

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

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

 

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

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

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

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

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

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

en argumenten te verdedigen. 

 

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. 

 

2.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

De verzoekster brengt in het verzoekschrift het volgende naar voor: 

 

“Een beslissing tot terugdrijving wordt beschouwd als een aflopende beslissing die, eens ze is 

uitgevoerd, geen verdere gevolgen heeft in het rechtsverkeer. Een latere procedure tot nietigverklaring 

zal aan verzoekster niet het beoogde rechtsherstel kunnen bieden.  

 

Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is het rechtstreekse gevolg van de bestreden beslissing. Ieder 

redelijk denkend mens ziet onmiddellijk in dat verzoekster door de tenuitvoerlegging van de besteden 

beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan in die zin dat het een cascade 

van gevolgen met zich zal meebrengen.  

 

Eerst en vooral zal zij nog langer moeten wachten alvorens haar gezin te kunnen vervoegen. Artikel 8 

EVRM geeft haar het recht zich bij haar gezin te vestigen. Verzoekster heeft ook de financiële middelen 

niet om vliegtuigreizen te bekostigen en op korte termijn het hele proces te herhalen. Laat staan de 

mentale smarten die een terugkeer naar Santa Domingo zouden veroorzaken.” 

      

De verweerder repliceert in de nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Artikel 32 van het PR RvV schrijft voor dat het enig verzoekschrift bedoeld in artikel 39/82 §3 van de 

wet van 15 december 1980 bevat: 

 

1° de vermeldingen die met toepassing van artikel 39/78 van de wet van 15 december 1980 vervat 

moeten zijn in het verzoekschrift tot nietigverklaring. 

 

2° een uiteenzetting van de feiten die kunnen aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

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

 

In zijn arrest nummer 4 van 8 juni 2007, herinnerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in de 

zaak 10.252/IIde kamer aan de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij artikel 39/2 § 2 van 

de vreemdelingenwet werd ingevoerd, waaruit blijkt dat deze annulatie- en schorsingsbevoegdheid 

dezelfde inhoud en draagwijdte hebben als die van de Raad van State, “zodat het volstaat daar naar te 

verwijzen” ( Gedr. St. Kamer, 2005-2006, nr.2479/001,18; in dezelfde zin wat de vordering tot schorsing 

betreft, Ibd. 137) 

 

Van verzoekende partij wordt verwacht dat zij op aannemelijke wijze aantoont een moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel te zullen ondervinden in geval van onmiddellijke uitvoering van de bestreden beslissing. 

 

Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel wordt gesitueerd in de schending van artikel 8 EVRM. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het gezinsleven zich in iedere hypothese niet in 

België afspeelt en dat verzoekende partij in de mogelijkheid is om haar gezin te vervoegen indien zij 

voldoet aan de binnenkomstvoorwaarden. De vereiste dat voldaan moet zijn aan de 

bestaansmiddelenvoorwaarde is geen disproportionele inmenging in het gezinsleven en een 

rechtmatige toepassing van de vreemdelingenwet kan bezwaarlijk een inbreuk vormen op artikel 8 

EVRM. 

 

Aan de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel wordt niet aangetoond.” 

 

De Raad merkt op dat een beslissing tot terugdrijving, in de huidige stand van de rechtspraak, 

inderdaad wordt beschouwd als een aflopende beslissing, die, eens uitgevoerd, geen verdere effecten 
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heeft in het rechtsverkeer. Een annulatieberoep zal in dat geval zijn voorwerp hebben verloren. Er dient 

aldus in de huidige stand van het geding te worden vastgesteld dat een latere procedure tot 

nietigverklaring aan verzoekster niet het beoogde rechtsherstel zal kunnen bieden.  

 

De verzoekster kan bovendien worden gevolgd waar zij te kennen geeft dat zij al zeer lang van haar 

gezin gescheiden is. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt tevens dat aan de uitreiking van 

het visum inderdaad – zelfs letterlijk - een heel proces is voorafgegaan, hetgeen zich door de 

onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing dreigt te herhalen. Het visum werd immers 

slechts verkregen nadat verzoeksters echtgenoot na een jarenlang verblijf in Spanje op 21 november 

2015 de Spaanse nationaliteit had verkregen én nadat een eerdere visumweigering van 19 juli 2016 

door het Tribunal Superior de Justicia de Madrid op 11 juni 2018 werd teniet gedaan en waarbij het 

Tribunal verzoeksters recht op het gevraagde visum uitdrukkelijk heeft erkend. Het Tribunal motiveerde 

onder meer dat de verzoekster, als echtgenote van een Spanjaard volgens de aangehaalde 

reglementering recht heeft op een inreisvisum en dat zij, eens in Spanje, een verblijfskaart kan 

aanvragen op grond van artikel 8 van het (Spaanse) koninklijk besluit 240/07.  

 

Ieder redelijk denkend mens kan inzien dat de verzoekster, in de hierboven geschetste feitelijke en 

juridische omstandigheden, door de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan. 

 

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

 

Het verweer in de nota met opmerkingen is niet van aard om hierover anders te oordelen, te meer nu de 

verweerder er ten onrechte vanuit gaat dat de verzoekster zich met betrekking tot het moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel enkel beroept op een schending van artikel 8 van het EVRM. 

 

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

noodzakelijkheid 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 de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 26 november 2018 houdende de 

weigering van toegang tot het grondgebied met terugdrijving (bijlage 11), wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

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

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. DE GROOTE 


