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 nr. 218 548 van 20 maart 2019 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op haar gekozen woonplaats bij 

advocaat Marc SAMPERMANS 

Koningin Astridlaan 46 

3500 HASSELT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Migratie- en asielbeleid, 

thans de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 18 maart 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 13 maart 2019. 

 

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 18 maart 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. MGHDESYAN, die loco advocaat M. SAMPERMANS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A.-S. DEBERSAQUES, die loco advocaat C. 

DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, geboren te Douar Ouled Zaong, 

Marokko op 1 januari 1970. 
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1.2. Op 13 maart 2019 kwam verzoekster aan in de luchthaven Brussel Nationaal te Zaventem, met een 

vlucht 3O 111, afkomstig van de luchthaven Mohammed V - Casablanca. 

 

1.3. Na controle rijksregister door de grensinspectie, blijkt dat verzoekster ambtshalve is afgevoerd en 

haar Belgische F+ kaart werd gesupprimeerd op 28 februari 2019.  

 

1.4.  Op 13 maart 2019 neemt de verwerende partij een beslissing tot terugdrijving, waarvan verzoekster 

op dezelfde dag in kennis wordt gesteld. Dit is de eerste bestreden beslissing, waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

  

“Op 13.03.2019 om 23.45 uur, aan de grensdoorlaatpost BRUNAT, 

werd door ondergetekende, (…) 

de mevrouw : 

naam A. voornaam F. 

geboren op (…) te (…) geslacht (m/v) Vrouwelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Marokko wonende te [….] 

houder van het document paspoort nummer (…) 

afgegeven te ANTWERPEN op : (…) 

houder van het visum nr. [….] van het type [….] afgegeven door [….] 

geldig van [….] tot [….] 

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

 

afkomstig uit Casablanca met Air Arabia Maroc (vlucht n° …), op de hoogte gebracht van het feit dat de 

toegang tot het grondgebied aan haar wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 

15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, om de volgende reden(en) : 

 

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

1°/2°)2 

Reden van de beslissing: 

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

Reden van de beslissing: 

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

1°/2°)2 

 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene is niet in het bezit van een visum. Na controle rijksregister, blijkt dat betrokkene 

ambtshalve is afgevoerd en haar Belgische F+ kaart is gesupprimeerd op 28.02.2019). 

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

1°/2°)2 

 

Reden van de beslissing: 

(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: .................... 

(F) Heeft reeds gedurende negentig dagen in een periode 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: 

(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: 

(H) Staat ter fine van weigering van toegang gesignaleerd (art. 3, eerste lid, 5°, 8°, 9°)2 

in het SIS , reden van de beslissing: 

in het ANG / Algemene Nationale Gegevensbank, reden van de beslissing: 

(I) Wordt geacht de openbare orde en de nationale veiligheid, de volksgezondheid of de internationale 

betrekkingen van een van de Lid-Staten van de Europese Unie te kunnen schaden (art. 3, eerste lid, 

6°/7°) 2 

Reden van de beslissing:” 
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2. Betreffende de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verweerder werpt in de nota met opmerkingen de volgende exceptie van niet-ontvankelijkheid 

op: “exceptie van onontvankelijkheid, Gebrek aan belang – Gebrek aan hoogdringendheid”.  

 

Hij vervolgt: “Verzoekende partij ontbeert naar het oordeel van de verwerende partij het vereiste belang 

bij het door haar ingediende beroep tot schorsing en nietigverklaring bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid.  Dit belang dient te bestaan, niet enkel op het ogenblik van de indiening van het 

beroep tot schorsing, maar tot op het ogenblik van het wijzen van het arrest door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (zie R.v.St. nr. 69.601, 14.11.1997, T.B.P. 1998, 614; R.v.St. nr. 46.528, 

16.03.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.).  Opdat verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering 

volstaat het niet dat zij gegriefd is door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De 

schorsing van 3/7 de bestreden beslissing moet aan verzoekster enig voordeel verschaffen en dus een 

nuttig effect sorteren.  

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 19.03.2019 een visum type C voor 

15 dagen heeft ontvangen. Aldus werd verzoekende partij toegelaten tot het grondgebied en werd de 

beslissing tot terugdrijving vervangen door het afgeleverde visum. 

Zodoende kan enkel worden vastgesteld dat verzoekster geen actueel belang meer heeft bij haar 

beroep tot schorsing en nietigverklaring bij uiterst dringende noodzakelijkheid (zie ook R.v.V. nr. 42.279 

van 26 april 2010).  Het beroep tot schorsing en nietigverklaring bij uiterst dringende noodzakelijkheid is 

niet ontvankelijk, bij gebreke aan een actueel belang. Uit het feit dat verzoekende partij werd toegelaten 

tot het grondgebied, vloeit bovendien voort dat er geen sprake is van enige hoogdringendheid. Het is 

dan ook strikt ten overvloede dat verweerder infra nog antwoordt op het ingeroepen nadeel en het 

aangevoerde middel”.  

 

2.2. Uit informatie verschaft door de verwerende partij en ter terechtzitting kan blijken dat een nieuwe 
beslissing “Beslissing omtrent de binnenkomst” van 19 maart 2019 waarbij wordt besloten “bij 
uitzondering een visum af te leveren aan de grens” - het betreft een Schengenvisum type C voor een 
duur van 15 dagen - ter vervanging van de huidige bestreden beslissing werd afgeleverd aan 
verzoekende partij.  

 

2.3.  De Raad stelt vast dat de thans bestreden beslissing impliciet, doch zeker werd ingetrokken en 
vervangen door een nieuwe beslissing. Ter terechtzitting wordt door verwerende partij bevestigd dat 
verzoekster op 19 maart 2019 wordt vrijgelaten. Ter terechtzitting wordt de raadsvrouw van de 
verzoekster gevraagd om hierop te repliceren waarbij ze bevestigt dat verzoekster inderdaad op 19 
maart 2019 wordt vrijgelaten op basis van de nieuwe beslissing waarvan zij voor de terechtzitting in 
kennis werd gebracht.  

 

2.4. De thans voorliggende vordering is dan ook zonder voorwerp geworden en is derhalve doelloos.  
 

2.5. Bijgevolg dient de vordering te worden verworpen. 
 

3. Kosten  
 
Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet, zal de beslissing 
over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 
getroffen.  
 
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:  
 
Enig artikel  
 
De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig maart tweeduizend negentien door: 

 

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN K. DECLERCK 

 


