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 nr. 216 333 van 1 februari 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat  C. TORFS 

Amerstraat 121 

3200 AARSCHOT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Dominicaanse nationaliteit te zijn, op 31 januari 2019 

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

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing houdende bevel tot terugdrijving van 24 januari 2019 en 

van de beslissing tot intrekking van een visum van dezelfde datum. Tevens vordert zij in toepassing van 

artikel 39/84 voorlopige maatregelen. 

 

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 31 januari 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 februari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat C. TORFS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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. Op 24 januari 2019 wordt de verzoekende partij de beslissing tot terugdrijving gegeven. Dit is de 

eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“TERUGDRIJVING 

Op 24/01/2019 om 14.15 uur, aan de grensdoorlaatpost BRU NAT wordt door ondergetekende (..) de 

heer/mevrouw: 

Naam E.S (..) voornaam: F.M. (..) 

Geboren op 28.05.1997 te Santo Domingo geslacht (m/v) Vrouwelijk 

Die de volgende nationaliteit heeft Dominicaanse Republiek wonende te  

Houder van het document gewoon paspoort nummer xxxxxxxxx 

Afgegeven te Sede Central op 06.07.2015 

Houder van het visum nr. 012137650 van het type C afgegeven door de Belgische Ambassade te 

Havanna geldig van 01.01.2019 tot 16.04.2019 

Voor een duur van 90 dagen, met het oog op BNL 2, BNL 11 

Afkostig uit Puerto Plata met 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): 

(..) 

X (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: 

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

Betrokkene verklaart naar België te reizen om er haar vermeende echtgenoot, de genaamde M. J. (..), 

te vervoegen. Ze zouden gehuwd zijn op 30.08.2018 te Santo Domingo. Betrokkene is in het bezit van 

een huwelijksakte daaromtrent. Betrokkene reist met een visum type C met een geldigheidsduur van 90 

dagen, meerdere binnenkomsten, weliswaar met de vermelding gezinshereniging. Betrokkene heeft de 

intentie om zich in België te vestigen bij haar vermeende echtgenoot. Zij is niet in het bezit van een 

terugkeerticket. Tijdens een telefonisch contact van de Federale Politie met M. (..), verklaart hij 

uitdrukkelijk dat betrokkene een vriendin is en tevens familie van zijn moeder. Hij maakt op geen enkel 

moment melding van een huwelijk. M. (..) verklaart eveneens dat betrokkene de intentie heeft in België 

te blijven ; zij wil hier studeren en meer bepaald op de taal te leren. Deze verklaringen zijn tegenstijdig 

met deze van betrokkene en derhalve komt het reisdoel van betrokkene niet meer overeen met datgene 

waarvoor het visum werd afgeleverd. 

(..) 

X (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°) 

Reden van de beslissing: Betrokkene is niet in het bezit van enerlei bestaansmiddelen (geen cash geld, 

geen kredietkaarten). Hierdoor voldoet betrokkene niet aan de door de Nationale Autoriteiten 

vooropgestelde richtbedragen, nl. 45 Euro/dag/persoon voor een verblijf bij particulieren of 95 

Euro/dag/persoon voor een verblijf op hotel.  

(..) ” 

 

1.2. Op 24 januari 2019 wordt de verzoekende partij er tevens van in kennis gesteld dat haar visum 

wordt ingetrokken. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“INTREKKING VAN EEN VISUM 

Mevrouw, Meneer E. S., F. M. (..) 

De/het _________, ambassade/consulaat-generaal/[andere bevoegde instantie] in _____________ 

[namens (naam van de vertegenwoordigde Lidstaat)] 

Op verzoek van de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie, 

De dienst die verantwoordelijk zijn voor de personencontrole te ____________________ 

Heeft / hebben / werd 

uw visumaanvraag onderzocht 

uw visum onderzocht. Nummer 012137650, afgegeven: 20.12.2018. 

het visum is geweigerd het visum is nietig verklaard het visum is ingetrokken 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

(..) 
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x. het doel en omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond (artikel 32, 1, 

a), II en artikel 34, 1/2) van de verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

van 13.07.2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode) 

Betrokkene verklaart naar België te reizen om er haar vermeende echtgenoot, de genaamde M. J. (..), 

te vervoegen. Ze zouden gehuwd zijn op 30.08.2018 te Santo Domingo. Betrokkene is in het bezit van 

een huwelijksakte daaromtrent. Betrokkene reist met een visum type C met een geldigheidsduur van 90 

dagen, meerdere binnenkomsten, weliswaar met de vermelding gezinshereniging. Betrokkene heeft de 

intentie om zich in België te vestigen bij haar vermeende echtgenoot. Zij is niet in het bezit van een 

terugkeerticket. Tijdens een telefonisch contact van de Federale Politie met M. (..), verklaart hij 

uitdrukkelijk dat betrokkene een vriendin is en tevens familie van zijn moeder. Hij maakt op geen enkel 

moment melding van een huwelijk. M. (..) verklaart eveneens dat betrokkene de intentie heeft in België 

te blijven ; zij wil hier studeren en meer bepaald op de taal te leren. Deze verklaringen zijn tegenstijdig 

met deze van betrokkene en derhalve komt het reisdoel van betrokkene niet meer overeen met datgene 

waarvoor het visum werd afgeleverd. 

x. u heeft niet aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van 

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

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

deze middelen legaal te verkrijgen (artikel 32, 1, a), III en artikel 34, 1/2) van de verordening (EG) Nr. 

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

gemeenschappelijke visumcode) 

Betrokkene is niet in het bezit van enerlei bestaansmiddelen (geen cash geld, geen kredietkaarten). 

Hierdoor voldoet betrokkene niet aan de door de Nationale Autoriteiten vooropgestelde richtbedragen, 

nl. 45 Euro/dag/persoon voor een verblijf bij particulieren of 95 Euro/dag/persoon voor een verblijf op 

hotel. 

(..)” 

 

2. Over de vordering tot schorsing 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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 

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. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

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

 

“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 

terugdrijvingsmaatregel, 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.” 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

2.2.2.1. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 24 januari 2019 

van haar vrijheid werd beroofd en sinds die datum wordt vastgehouden met het oog op haar 
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terugdrijving. Omwille van de vasthouding met het oog op haar terugdrijving is het aannemelijk dat een 

gewone schorsingsprocedure niet zou kunnen worden afgerond alvorens de gedwongen 

tenuitvoerlegging van de beslissing tot terugdrijving heeft plaatsgevonden. 

 

2.2.2.2. De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid niet. 

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Er 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. Deze laatste voorwaarde is onder 

andere vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de grondrechten van de mens, 

in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden. 

 

2.3.2. In wat als een enig middel kan worden beschouwd betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Schending van: 

 

* artikel 8 EVRM, schending van de EU richtlijn  2004/38/EG  

* artikel 3 eerste lid, 3°, 40bis, en 62 Vreemdelingenwet 

* de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 me betrekking tot de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, de materiële en de formele motiveringsplicht,  

* het algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur, houdend het beginsel van redelijkheid 

en proportionaliteit en de verplichting alle gegevens en stukken van het dossier in overweging 

te nemen.  

* Schending van de erkenning en de uitvoering van een buitenlandse authentieke akte, schending artikel 

27 Wetboek IPR. 

 

Verwerende partij motiveert haar beslissing als volgt: 

Het volgende document/de volgende document(en) kond(en) niet worden overgelegd: 

Betrokkene verklaart naar België te reizen om er haar vermeende echtgenoot, de genaamde M. J. (..), 

te vervoegen.  Ze zouden gehuwd zijn op 30.08.2018 te Santo Domingo.  Betrokkene is in het bezit van 

een huwelijksakte daaromtrent.  Betrokkene reist met een visum type C met een geldigheidsduur van 90 

dagen, meerdere binnenkomsten, weliswaar met de vermelding gezinshereniging.  Betrokkene heeft de 

intentie om zich in België te vestigen bij haar vermeende echtgenoot.  Zij is niet in het bezit van een 

terugkeerticket.  Tijdens een telefonisch contact van de Federale Politie met M. (..), verklaart hij 

uitdrukkelijk dat betrokkene een vriendin is en tevens familie van zijn moeder.  Hij maakt op geen enkel 

moment melding van een huwelijk.  M. (..) verklaart eveneens dat betrokkene de intentie heeft in België 

te blijven; zij wil hier studeren en meer bepaald op de taal te leren.  Deze verklaringen zijn tegenstrijdig 

met deze van betrokkene en derhalve komt het reisdoel van betrokkene niet meer overeen met datgene 

waarvoor het visum werd afgeleverd.(eigen onderstreping). 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster een visumaanvraag met het oog op 

gezinshereniging heeft ingediend en een visum type C heeft bekomen. 

Het is dus kennelijk onredelijk dat DVZ overgaat tot intrekking van het verblijfsrecht terwijl DVZ zelf 

eerder de huwelijksakte erkende vermits zij desbetreffend visum heeft afgeleverd. 

Er werd voor de aankomst in het Rijk immers al vastgesteld dat verzoekster aan de voorwaarden 

voldoet om tot een verblijf te worden toegelaten. 

Voor de erkenning van buitenlandse huwelijksaktes geldt het algemeen erkenningsregime van het 

Wetboek IPR dat van toepassing is op de erkenning van alle buitenlandse authentieke aktes (artikel 27 

Wetboek IPR). 

Artikel 27, §1 van het Wetboek IPR stelt: “Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle 

overheden erkend zonder dat een beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar 
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rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijke recht, en meer 

bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21.” 

Artikel 27, § 1 WIPR bepaalt dat een buitenlandse authentieke akte in België door alle overheden wordt 

erkend zonder dat een beroep dient gedaan te worden op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid 

wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens de wet toepasselijke recht en meer bepaald met 

inachtneming van de artikelen 18 (wetsontduiking) en 21 WIPR (openbare orde-exceptie). 

Verweerster toont niet aan dat het huwelijk niet rechtsgeldig zou zijn.  Bovendien erkent zij dat 

verzoekster gehuwd is én in het bezit is van de huwelijksakte (motivering verweerster). 

Plots herziet verweerster haar standpunt met betrekking tot het verblijf.  Wanneer de DVZ een visum 

toekent aan een Dominicaanse echtgenote van een EU-burger, na een huwelijk in de Dominicaanse 

Republiek, aanvaardt zij ook dat de voorwaarden voor gezinshereniging van artikel 40bis en volgende 

vreemdelingenwet vervuld zijn.  Dit houdt tevens in dat de DVZ het buitenlandse huwelijk erkend heeft 

en de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie die aan de echtgenote werd 

afgeleverd vervolgens niet mag intrekken op grond van een niet begrepen vraagstelling zonder bijstand 

van een tolk.  Bovendien maakt de DVZ op geen enkele manier aannemelijk dat er sprake zou zijn van 

fraude.  

Naar analogie: 

R.v.St. nr. 134.292, 13 augustus 2004, Rev.dr.étr. 2004, afl. 129, 415. 

De bestreden beslissing die de aflevering van het ‘gezinshereniging’-visum opschort in afwachting van 

de resultaten van een administratief onderzoek, brengt de intrekking van de beslissing met zich 

waarmee de administratie haar akkoord had verleend betreffende deze aflevering. De ingetrokken 

beslissing blijkt zonder enige twijfel rechten te creëren ten voordele van verzoeker. 

De tegenpartij beweert niet dat de ingetrokken beslissing onwettig zou zijn, maar rechtvaardigt de 

intrekking ervan door een verdenking van fraude, die in casu niet wordt bewezen. Het middel afgeleid uit 

de schending van de regels betreffende de intrekking van administratieve akten, is ernstig. 

Op grond van art. 40, § 6 vreemdelingenwet wordt verzoeker gelijkgesteld met een EU-onderdaan, met 

dit gevolg dat bij toepassing van art. 43 van dezelfde wet, de binnenkomst en het verblijf hem slechts 

kunnen worden geweigerd wegens redenen van openbare orde, openbare veiligheid of 

volksgezondheid, binnen de grenzen vermeld in datzelfde artikel. De bestreden akte (intrekking van de 

beslissing van akkoord met aflevering van een ‘gezinshereniging’-visum) berooft hem van de uitoefening 

van dit recht. Het vormt bovendien een inmenging in het privéleven en het gezinsleven van verzoeker, 

zonder dat de tegenpartij in dit stadium aantoont dat deze inmenging gerechtvaardigd zou zijn op grond 

van een van de omstandigheden die worden opgesomd in art. 8.2 EVRM. Het risico van een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel moet dan ook bewezen worden geacht. 

Het nadeel dat wordt veroorzaakt door de bestreden akte, het behoud van de scheiding van het koppel 

voor een onbepaalde periode van meerdere maanden, houdt aan en verergert dagelijks. Met de 

instelling van de gewone procedure kan hieraan niet spoedig een einde worden gesteld. De uiterst 

dringende noodzakelijkheid van de zaak is bewezen. 

Bij een aanvraag gezinshereniging op basis van een buitenlands huwelijk beoordeelde verweerster dus 

ook de geldigheid van de voorgelegde buitenlandse huwelijksakte. 

Op basis van de voorgelegde stukken besloot zij vervolgens om het visum C af te leveren. 

Zij kan dus heden niet rechtsgeldig stellen dat het reisdoel niet langer overeenkomt met het afgeleverde 

visum terwijl verzoekster net stelde - zoals verweerster trouwens in haar motivering vermeldt:  

Betrokkene verklaart naar België te reizen om er haar vermeende echtgenoot, de genaamde M. J. (..), 

te vervoegen.  Ze zouden gehuwd zijn op 30.08.2018 te Santo Domingo.  Betrokkene is in het bezit van 

een huwelijksakte daaromtrent.  Betrokkene reist met een visum type C met een geldigheidsduur van 90 

dagen, meerdere binnenkomsten, weliswaar met de vermelding gezinshereniging.  Betrokkene heeft de 

intentie om zich in België te vestigen bij haar vermeende echtgenoot.  Zij is niet in het bezit van een 

terugkeerticket. 

Het reisdoel is niet veranderd. 

Verweerster kan cf. artikel 3 eerste lid, 3° Vreemdelingenwet een beslissing tot terugdrijving nemen 

wanneer verzoekster geen documenten kan voorleggen ter staving van het doel van het voorgenomen 

verblijf en de verblijfsomstandigheden. 

Dit staat haaks op de motivering van kwestieuze beslissing: Betrokkene is in het bezit van een 

huwelijksakte daaromtrent.  Betrokkene reist met een visum type C met een geldigheidsduur van 90 

dagen, meerdere binnenkomsten, weliswaar met de vermelding gezinshereniging.  Betrokkene heeft de 

intentie om zich in België te vestigen bij haar vermeende echtgenoot.  Zij is niet in het bezit van een 

terugkeerticket. 

Verweerster kan zich dan ook niet dienstig beroepen op artikel 3 eerste lid, 3° Vw. 

Verzoekster merkt op dat zij ondervraagd werd met bijstand van een tolk Spaans.  Dit was niet het geval 

voor haar echtgenoot. 
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De heer M. (..) is Spaanstalig en spreekt gebrekkig Nederlands.  Het telefoongesprek waarnaar 

verweerster verwijst werd niet afgenomen met bijstand van een tolk. 

De echtgenoot van verzoekster heeft niet verklaard dat zijn echtgenote een vriendin is.  Hij heeft 

verklaard dat zijn vrouw familie is van de vrouw bij wie hij inwoont.  Dat deze vrouw, mevrouw A. E. (..)  - 

die trouwens dezelfde familienaam draagt als verzoekster - een vriendin is van hem én de tante van zijn 

vrouw.  Verzoekster had zelfs bij de visumaanvraag een attest gezinssamenstelling gevoegd waarop 

duidelijk vermeld staat dat haar echtgenoot woont bij A. E. (..), haar tante.  (stuk 3). 

De heer M. (..) - die gebeld werd zonder bijstand van een tolk Spaans- was niet in staat de door de 

Federale Politie gestelde vragen voldoende te begrijpen en zodoende correct te beantwoorden. 

Nochtans blijkt afdoende uit het administratief dossier dat partijen gehuwd zijn en de intentie hebben om 

een procedure gezinshereniging in België op te starten. 

Verweerster heeft nagelaten een gedegen onderzoek hieromtrent te voeren en baseert zich uitsluitend 

op het gesprek met de echtgenoot die niet in staat was de hem gestelde vragen te begrijpen, laat staan 

te beantwoorden. 

Verweerster heeft aan verzoekster een verblijfstitel afgeleverd met het oog op gezinshereniging.  Deze 

titel werd haar verleend daar ze aan de bepalingen van de wet voldoet. 

Naar analogie: 

Arbrb. Brussel (15e k.) nr. 18.937/09, 31 maart 2010, Rev.dr.étr. 2011 

De verblijfstitel is een document dat de wettelijkheid van het verblijf in België vaststelt. Indien dit verblijf 

van rechtswege toegestaan is op basis van een wetsbepaling, zoals in het onderhavige geval waarin de 

verzoekster met het oog op een gezinshereniging een visum ontving, wordt dit verblijf door het 

ontbreken van enige verblijfstitel natuurlijk onregelmatig. Toch blijft dit verblijf volkomen wettelijk, m.a.w.: 

toegelaten op basis van de wet. In dat geval ontleent de persoon die aan de wettelijke voorwaarden 

beantwoordt zijn recht rechtstreeks aan de wet. Het feit dat iemand nog niet over het document ter 

staving van de verblijfstitel beschikt doet geen afbreuk aan de wettigheid van zijn verblijf. 

Verweerster kan niet dienstig voorhouden - enkel gesteund op de verklaring van de echtgenoot die de 

gestelde vragen niet voldoende heeft begrepen - dat het reisdoel zou gewijzigd zijn. 

Het is de bedoeling van deze mensen om samen te zijn.  Dit heeft verzoekster ook zo verklaard.  

Wanneer verweerster verzoekster haar visum zou intrekken en haar zou repatriëren schendt zij tevens 

artikel 8 EVRM. 

Raad Vreemdelingenbetwistingen (2e k.) nr. 20.234, 10 december 2008, http://www.cce-rvv.be (23 

februari 2010); T.Vreemd. 2009 (samenvatting), afl. 4, 325: 

Het begrip “gezinsleven” in art. 8, lid 1, van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het 

nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Uit het feit dat verzoekster gehuwd is en blijkens een 

positief samenwoonstverslag, opgenomen in het administratief dossier, ook op hetzelfde adres 

samenwoont met haar echtgenoot, kan redelijkerwijze afgeleid worden dat verzoeksters gezinsleven 

onder het toepassingsgebied van het in art. 8, eerste lid EVRM beschermde recht op gezinsleven valt. 

Bijgevolg dient het art. 8, tweede lid van het EVRM in ogenschouw te worden genomen. Vooreerst kan 

niet betwist worden dat het bevel om het grondgebied te verlaten dat getroffen wordt ten aanzien van 

verzoekster, een inmenging vormt met betrekking tot de uitoefening van het recht op gezinsleven. Een 

inmenging van het openbaar gezag is bij wet voorzien. In casu streeft de inmenging één van de in art. 8, 

tweede lid van het EVRM opgesomde doelen na, nl. de bewaring van ’s lands openbare orde. Er dient 

hierbij echter te worden nagegaan of bij het uitvaardigen van de bestreden beslissing een juist 

evenwicht werd geëerbiedigd tussen de belangen van verzoekster in het kader van de eerbied voor zijn 

gezinsleven enerzijds en de belangen van de Belgische Staat in het kader van de bescherming van de 

openbare orde anderzijds. De Raad acht het treffen van een bevel om het grondgebied te verlaten een 

disproportionele inbreuk op verzoeksters gezinsleven die niet getuigt van een juist evenwicht tussen 

verzoeksters belang, namelijk de erkenning van haar recht op een gezinsleven en het belang van de 

Belgische Staat. Het middel is gegrond voor zover het gericht is tegen het bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

De bestreden beslissing heeft tot gevolg dat verzoekster verwijderd blijft van België en van haar 

echtgenoot.  

De vreemdelingenwet artikel 40bis § 3 stelt geen voorwaarde van voldoende bestaansmiddelen voor 

een verblijf van 3 maanden.  

Verweerster schendt aldus tevens artikel 3 eerste lid, 4° Vw. 

De verwerende partij heeft ook nagelaten om te antwoorden op alle argumenten van verzoekende partij.  

Zij stelt immers dat ze gehuwd is met de heer MALDONADO en in België een procedure 

gezinshereniging wenst op te starten en zich bij haar echtgenoot wil voegen. 

Op al deze argumenten heeft de verwerende partij nagelaten te antwoorden.  

De verwerende partij heeft zelfs nagelaten om rekening te houden met het afgeleverde visum. 
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Dit visum wordt pas toegekend als blijkt dat aan de voorwaarden voor gezinshereniging is voldaan.  

Verwerende partij heeft evenmin bij het nemen van kwestieuze beslissingen rekening gehouden met alle 

gegevens en stukken van het dossier. 

Uit het administratieve dossier blijkt dat de verwerende partij de huwelijksakte rechtsgeldig heeft 

beschouwd én erkend heeft. 

Nochtans stelt verweerster hieromtrent niets in haar motivering zodat de motivering de facto nietig is. 

(Art. 144-146 Gw, art. 21, 22, 27 en 57 WIPR, art. 62 vreemdelingenwet). 

Minstens heeft verweerster bij het nemen van haar beslissing onzorgvuldig en onredelijk geoordeeld en 

gehandeld.”  

 

2.3.3. In de nota met opmerkingen repliceert de verwerende partij als volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat dat het vervullen door verzoekster van de 

voorwaarden voor de toekenning van een visum en het onderzoek van die voorwaarde door de 

ambassade, de grenscontrole-instanties niet belet om die voorwaarden bij binnenkomst op het 

grondgebied (nogmaals) te onderzoeken. Ook het enkele gegeven dat een Schengenvisum recht geeft 

om zich vrij binnen het Schengengrondgebied te verplaatsen, ontslaat verzoekster niet van haar 

verantwoordelijkheid om bij binnenkomst haar reisdoel te staven door middel van stukken en/of 

overtuigende verklaringen in de zin van artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet.  Artikel 30 van 

de Visumcode stelt uitdrukkelijk dat aan het bezit van een visum als zodanig geen recht op binnenkomst 

kan ontleend worden. 

De beslissing tot intrekking van het visum berust op de toepassing van artikel 34 (2) van de Visumcode:  

“(..).” 

Het Bestuur beschikt over een discretionaire bevoegdheid inzake de beoordeling van het reisdoel en 

van de invulling van de visumvoorwaarden. In de gegeven omstandigheden, zoals hierboven 

uiteengezet en zoals deze blijken uit het administratief dossier, kan bezwaarlijk gesteld worden dat de 

bestreden beslissingen prima facie zouden getuigen van een kennelijke onredelijkheid of een incorrecte 

feitenbevinding of een bepaalde lichtzinnigheid. 

België, als Schengenlidstaat, heeft de plicht op zich genomen om grenscontroles uit te voeren ten 

aanzien van vreemdelingen die via het grondgebied van het Rijk de Schengenlidstaten wensen binnen 

te komen. 

Zoals voor alle reizigers en voor alle landen van het Schengengrondgebied het geval is, is er steeds een 

grenscontrole waar in voorkomend geval gevraagd wordt naar de reismotieven en/of de 

bestaansmiddelen. 

Verzoekster, die zich beperkt tot een algemeen betoog, weerlegt de motieven van de betreden 

beslissingen op geen enkele wijze.  Zij betwist niet zich niet te zullen houden aan de geldigheidsduur 

van haar visum en aldus een lang verblijf te beogen. 

Zij toont verder niet aan dat haar buitenlandse huwelijksakte in België erkend werd door een daartoe 

bevoegde overheid, in casu de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de verblijfplaats van haar 

“echtgenoot”. 

In casu gaat de ambtenaar van de Burgerlijke stand zowel de grondvoorwaarden van het huwelijk 

(artikel 46 WIPR) als de vormvoorwaarden (artikel 47 WIPR) ervan na. Hij dient zowel de 

rechtsgeldigheid volgens het toepasselijk recht te controleren als de echtheid van de akte en nagaan of 

er strijdigheid is met de openbare orde of wetsontduiking.  Daarnaast dient de buitenlandse akte 

vertaald te zijn door een beëdigd vertaler en de vereiste legalisatie of apostille hebben. 

Verzoekster toont niet aan dat dit gebeurd zou zijn door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de 

verblijfplaats van haar echtgenoot en toont evenmin aan dat zij op basis van dat in België erkend 

huwelijk haar visum gezinshereniging heeft bekomen.   

Daarnaast werd de thans voorgelegde huwelijksakte niet vertaald door een beëdigd vertaler. 

Bij gebrek aan erkenning van het buitenlands huwelijk door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan 

verzoekster geen toepassing maken van artikel 40bis e.v. van de Vreemdelingenwet. 

Waar verzoekster stelt dat haar Spaanstalige echtgenoot gebrekkig Nederlands spreekt en tijdens het 

telefoongesprek niet bijgestaan werd door een tolk waardoor hij niet in staat was de door de politie 

gestelde vragen voldoende te begrijpen en zodoende correct te beantwoorden, dient te worden 

opgemerkt dat hiervan geen melding gemaakt wordt in het verslag van de grenspolitie.  Er staat nergens 

vermeld dat verzoeker niet goed begrepen kon worden noch dat hij de vragen van de grenspolitie niet 

begreep of om bijstand van een tolk zou hebben gevraagd. 

Uit het bovenstaande volgt dat de beslissing tot intrekking van verzoeksters visum werd genomen in 

overeenstemming met de wettelijke bepalingen.  

Door de intrekking van het visum is zij niet meer in het bezit is van de nodige reisdocumenten waardoor 

haar de toegang tot het grondgebied op rechtmatige wijze werd geweigerd. 
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Wat de aangevoerde schending de artikelen 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen betreft, wenst verwerende partij op te merken dat 

de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen worden gelezen, 

zodat verzoekster met kennis van zaken heeft kunnen oordelen of het zinvol was die beslissing aan te 

vechten met de middelen waarover zij in rechte beschikt, in casu met een vordering tot schorsing van 

tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid.   

In de mate dat zij de motieven van de bestreden beslissing inhoudelijk aanvecht en aldus de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, merkt verwerende partij op dat het bij de beoordeling 

daarvan niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort 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 

is na te gaan of die overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen 

komen.  Verzoeker, die geen concrete elementen aanbrengt ter weerlegging van de motieven van de 

bestreden beslissing, toont niet aan dat de bestreden beslissing werd genomen met schending van de 

materiële motiveringsplicht. 

Uit de bespreking van het middel blijkt dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen met welke feiten of 

gegevens, die aan verweerder gekend waren of gekend dienden te zijn op het ogenblik van de 

beslissing, verweerder geen rekening heeft gehouden. 

De kritiek van verzoekster doet de redelijkheid en/of rechtmatigheid van de bestreden beslissing 

geenszins wankelen. 

Zij toont niet met concrete gegevens aan dat er een wanverhouding zou bestaan tussen zijn belangen 

en de bestreden beslissingen. 

Het enige middel is niet ernstig.” 

 

2.3.4. Verzoekende partij betoogt in essentie dat zij de echtgenote is van een Unieburger en dat haar – 

met verwijzing naar rechtspraak – enkel de toegang tot het grondgebied ontzegd kan worden wegens 

redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid. Zij stelt dat het visum C 

afgeleverd werd met het oog op gezinshereniging met haar echtgenoot en haar reisdoel dus zeker niet 

veranderd is. Zij wijst er ook op dat haar echtgenoot Spaanstalig is en gebrekkig Nederlands spreekt en 

zijn verklaringen dan ook verkeerd geïnterpreteerd werden.  

 

2.3.5. De Raad stelt vast dat verzoekende partij de echtgenote is van een Unieburger. Dit blijkt uit de 

voorgelegde huwelijksakte. Waar de partijen in de neergelegde stukken en op de terechtzitting nog een 

ganse discussie voeren over het feit of het buitenlands huwelijk erkend werd, wijst de Raad erop dat de 

verzoekende partij een visum C werd uitgereikt met het oogmerk de gezinshereniging in België met haar 

echtgenoot. Indien ten tijde van de beslissing tot afgifte van het visum de verwerende partij meende dat 

de huwelijksakte niet kon erkend worden, dan had zij de bevoegdheid om dat op dat moment te doen, 

dit gelet op artikel 27 WIPR. Uit deze bepaling volgt dat elke administratieve overheid bij de uitoefening 

van haar bevoegdheden ingevolge artikel 27 van het WIPR – en in het bijzonder gezien de artikelen 18 

en 21 waar op grond van artikel 27 op moet worden gelet – de erkenning van een vreemde akte kan 

weigeren (RvS 1 april 2009, nr. 192.125; cf. M. TRAEST, commentaar bij artikel 27 in J. ERAUW e.a. 

(eds.), Het wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, Antwerpen, Intersentia, 2004, (152) 

153-154). De Raad stelt op het eerste gezicht vast dat bij de afgifte van het visum C geenszins de 

voorgelegde huwelijksakte in vraag werd gesteld. Meer nog, het is net omwille van gezinshereniging dat 

het visum C werd afgeleverd. Ook thans bevat de beslissing tot terugdrijving of intrekking van het visum 

nergens enige motivering waaruit blijkt dat de rechtsgeldigheid van de huwelijksakte in vraag wordt 

gesteld.  

 

Er dient bijgevolg aangenomen te worden dat verzoekende partij – als echtgenote van een Spaanse 

onderdaan – familielid is van een Unieburger. De Spaanse echtgenoot van verzoekende partij heeft 

verblijfsrecht in België (ten bewijze hiervan de geldige E-kaart) en betreft aldus een Unieburger die zijn 

recht van vrij verkeer en vrij verblijf uitoefent. 

 

Verwerende partij kon dan ook niet zomaar meer een beslissing tot terugdrijving nemen louter omdat de 

verklaringen van de echtgenoot niet helemaal duidelijk zijn. Artikel 3, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet is immers slechts van toepassing “behoudens de in een internationaal verdrag of in 

de wet bepaalde afwijkingen”. 

 

Verzoekende partij wijst dan ook op het eerste gezicht terecht op het feit dat haar de toegang tot het 

grondgebied niet om eender welke reden kan ontzegd worden.  

 



  

 

 

X - Pagina 9 

Artikel 41, een bepaling die deel uitmaakt van titel II van de vreemdelingenwet “Aanvullende en 

afwijkende bepalingen betreffende bepaalde categorieën van vreemdelingen”, stelt: 

“(…) 

2. Het recht op binnenkomst wordt erkend aan de familieleden van een burgers van de Unie bedoeld in 

artikel 40bis, § 2, die geen burger van de Unie zijn, op voorlegging van een geldig paspoort dat, in 

voorkomend geval, voorzien is van een geldig inreisvisum overeenkomstig 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. 

De Koning bepaalt de nadere regels van de afgifte van het visum. 

(…) 

Als het familielid van een burger van de Unie niet over de vereiste documenten beschikt, stelt de 

minister of zijn gemachtigde hem alvorens tot zijn terudrijving over te gaan, in de gelegenheid binnen 

redelijke grenzen de vereiste documenten te verkrijgen dan wel zich deze binnen een redelijke termijn te 

laten bezorgen, dan wel op andere wijze te laten vaststellen of te bewijzen dat hij het recht op vrij 

verkeer en verblijf geniet. 

(…) 

§ 4. Indien de burger van de Unie niet in het bezit is van een geldige identiteitskaart of een geldig 

nationaal paspoort, of indien het familielid van de burger van de Unie, dat geen burger van de Unie is, 

niet in het bezit is van een geldig nationaal paspoort dat, in voorkomend geval, voorzien is van een 

geldig inreisvisum overeenkomstig de voormelde Verordening (EG) nr. 539/2001, kan de minister of zijn 

gemachtigde hem een administratieve geldboete van 200 euro opleggen. Deze geldboete wordt geïnd 

overeenkomstig artikel 42octies.” 

 

Artikel 43, dat eveneens deel uitmaakt van titel II van de vreemdelingenwet, bepaalt voorts dat de 

binnenkomst van een familielid van een burger van de Unie slechts kan worden geweigerd in twee 

specifieke gevallen en dat verwerende partij in deze gevallen rekening moet houden met de duur van 

het verblijf in het Rijk van het familielid van een burger van de Unie, met zijn leeftijd, met zijn 

gezondheidstoestand, zijn gezins- en economische situatie, zijn sociale en culturele integratie in het Rijk 

en de mate waarin zij bindingen heeft met haar land van oorsprong, hetgeen de belangenafweging 

weerspiegelt die onder artikel 8 van het EVRM eveneens vereist is. Er blijkt niet dat één van de twee 

specifieke gevallen waarvan sprake in artikel 43 van de vreemdelingenwet in casu werden toegepast als 

reden waarom de toegang wordt geweigerd.  

 

Artikel 47 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenbesluit), bepaalt: 

 

“§ 1. De met grenscontrole belaste overheden verlenen overeenkomstig artikel 41, tweede lid, van de 

wet, toegang tot het grondgebied aan het familielid van een burger van de Unie dat geen burger van de 

Unie is, en dat geen houder is van de documenten die krachtens artikel 2 van de wet vereist zijn, op 

overmaking van een van de volgende documenten : 

1° een, al dan niet geldig, nationaal paspoort of identiteitskaart, of 

2° een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, verstrekt op basis van artikel 10 van 

de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004, of 

3° een duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie verstrekt op basis van 

artikel 20 van de richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004, of 

4° enig ander bewijs van de identiteit en nationaliteit van de betrokkene. 

 (…) 

Indien het familielid onderworpen is aan de visumplicht, ontvangt hij een visum, of, indien de betrokkene 

geen geldig paspoort heeft, een visumverklaring met een geldigheidsduur van 3 maanden. 

In het geval vermeld onder 4°, wordt de beslissing genomen door de minister of zijn gemachtigde.  

§ 2. Indien het familielid niet de in artikel 2 van de wet of § 1 vermelde documenten overmaakt, wordt hij 

door de met grenscontrole belaste overheden teruggedreven. De beslissing tot terugdrijving wordt ter 

kennis gebracht door afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 11.” 

 

De voormelde artikelen 41 en 43 van de vreemdelingenwet maken onderdeel uit van de omzetting van 

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 de burgers van de Unie en hun 

familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 

64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 

90/365/EEG en 93/96/EEG (hierna: richtlijn 2004/38/EG). 
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Bij deze past het te herinneren aan het arrest BRAX van het Hof van Justitie (25 juli 2002, C-459/99), 

waar het Hof herinnert aan het belang dat de gemeenschapswetgever (heden: Uniewetgever) heeft 

erkend van de bescherming van het gezinsleven van Unieburgers voor de opheffing van de 

belemmering van de door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden. Aldus heeft het Hof 

geoordeeld dat (punt 61): “Gelet op het belang dat de gemeenschapswetgever aan de bescherming van 

het gezinsleven heeft toegekend (zie punt 53 van het onderhavige arrest), is de terugwijzing aan de 

grens in elk geval onevenredig en dus verboden, indien de onderdaan van een derde land die gehuwd is 

met een onderdaan van een lidstaat, het bewijs kan leveren van zijn identiteit en zijn huwelijksband en 

uit niets blijkt dat hij een gevaar is voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid 

in de zin van artikel 10 van richtlijn 68/360 en artikel 8 van richtlijn 73/148.” Bijgevolg heeft het Hof 

besloten dat (punt 62): “(..) artikel 3 van richtlijn 68/360, artikel 3 van richtlijn 73/148 en verordening nr. 

2317/95, tegen de achtergrond van het evenredigheidsbeginsel, aldus dienen te worden uitgelegd, dat 

een lidstaat een onderdaan van een derde land die gehuwd is met een onderdaan van een lidstaat, en 

die zonder geldige identiteitskaart of geldig paspoort, of in voorkomend geval zonder visum, zijn 

grondgebied tracht binnen te komen, niet aan de grens mag terugwijzen wanneer deze echtgenoot het 

bewijs kan leveren van zijn identiteit en huwelijksband, en uit niets blijkt dat hij een gevaar is voor de 

openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in de zin van artikel 10 van richtlijn 68/360 

en artikel 8 van richtlijn 73/148.” 

 

Uit de rechtspraak van het Hof blijkt niet dat het Hof sinds de inwerkingtreding van Richtlijn 2004/38/EG 

waarbij de oudere richtlijnen werden ingetrokken, hierover een ander standpunt heeft ingenomen. 

Integendeel in de zaak Metock (25 juli 2008, C-127/08) bevestigde het Hof de rechtspraak uit het BRAX 

arrest. Voorts benadrukte het Hof dat uit punt 3 van de considerans van Richtlijn 2004/38 blijkt dat deze 

richtlijn tot doel, heeft “het recht van de burgers van de Unie van vrij verkeer en verblijf te 

vereenvoudigen en te versterken”, zodat de burgers van de Unie aan deze richtlijn niet minder rechten 

mogen ontlenen dan aan de handelingen van afgeleid recht die bij deze richtlijn zijn gewijzigd of 

ingetrokken (zie punten 56, 58/59). 

 

Verwerende partij kan zich dus niet vergenoegen met de stelling dat de verklaringen van verzoekende 

partij en haar echtgenoot tegenstrijdig zijn om de bestreden beslissingen te treffen, daar waar het 

duidelijk is dat de rechtsgeldigheid van de huwelijksakte niet betwist wordt, er trouwens een visum C 

werd afgegeven met het oog op gezinshereniging, en verzoekende partij ook een geldig paspoort ten 

bewijze van haar identiteit als haar huwelijksakte heeft voorgelegd.  

 

Nu het visum C afgeleverd werd met het oog op gezinshereniging is het bovendien geheel tegenstrijdig 

hiermee om in de bestreden beslissingen te motiveren dat verzoekende partij niet in bezit is van een 

terugkeerticket. Waarom zou verzoekende partij immers in bezit moeten zijn van een terugkeerticket 

wanneer het net haar reisdoel is zich in België te herenigen met haar echtgenoot en aldus hier verder te 

verblijven. Ook is de motivering dat zij niet beschikt over bestaansmiddelen gelet op voorgaande niet 

dienstig. 

 

Daarenboven wijst de Raad erop dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat het 

telefoongesprek met de echtgenoot in het Nederlands werd gevoerd zodat het argument van 

verzoekende partij dat haar echtgenoot mogelijks niet alles begreep of juist kon uitleggen niet van alle 

pertinentie ontdaan is. De Raad acht het geenszins kennelijk redelijk om op grond van dergelijke 

summiere vaststellingen te oordelen dat het reisdoel van verzoekende partij niet duidelijk is, temeer 

verzoekende partij altijd heeft gezegd dat zij naar België kwam om haar echtgenoot te vervoegen, zij 

daartoe de nodige stukken heeft voorgelegd, en ook haar echtgenoot meegedeeld heeft dat zij hier wil 

blijven.  

 

Wat er ook van zij, nu verzoekende partij duidelijk in bezit was van de vereiste binnenkomstdocumenten 

als familielid van een burger van de Unie is het enig middel in de besproken mate ernstig. Op de overige 

onderdelen ervan dient zodoende niet meer te worden ingegaan. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

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 
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van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

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

 

Deze laatste voorwaarde is onder meer vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op 

de grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk 

is uit hoofde van artikel 15, tweede lid van het EVRM. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel zoals beschreven door de 

verzoekende partij samenhangt met het middel waar een schending van artikel 8 van het EVRM wordt 

aangevoerd. Zij wijst erop dat een verwijdering naar het land van herkomst in strijd zou zijn met artikel 8 

van het EVRM. 

 

Ieder redelijk denkend mens ziet onmiddellijk in dat de verzoekende partij door de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigt te ondergaan, daar het zonder 

meer duidelijk is dat een terugdrijving ervoor zorgt dat zij haar gezinsleven niet kan uitoefenen. 

 

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

 

2.5. Derhalve is voldaan aan alle cumulatieve voorwaarden, zodat de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid  wordt bevolen. 

 

2.5. Waar de verzoekende partij nog voorlopige maatregelen vordert op grond van artikel 39/84 van de 

vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat artikel 44 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 

houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vereist dat dit gebeurt via 

een afzonderlijk verzoekschrift, hetgeen in casu niet het geval is.  

 

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 24 

januari 2019 houdende bevel tot terugdrijving (bijlage 11) en de beslissing van 24 januari 2019 

houdende de intrekking van het visum wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een februari tweeduizend negentien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. S. HUENGES WAJER, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. HUENGES WAJER S. DE MUYLDER 


