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 nr. 226 447 van 20 september 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op zijn gekozen woonplaats bij 

advocaat Peter J.P. LIPS 

Louizalaan 523 

1050 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse en Kroatische nationaliteit te zijn, op 19 

september 2019 heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot terugdrijving van 9 september 

2019 (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 19 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 

september 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat Peter J.P. LIPS, die 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: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart de Kroatische en Marokkaanse nationaliteit te bezitten. 
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Op 5 juli 2019 legde verzoeker een verklaring van inschrijving af te Sint-Katelijne-Waver als Unieburger. 

Hij verkreeg een E-kaart geldig van 5 juli 2019 tot 5 juli 2024. Op de E-kaart wordt melding gemaakt van 

de Kroatische nationaliteit. 

 

Op 9 september 2019 komt verzoeker aan met een vlucht vanuit Nador (Marokko) op de luchthaven van 

Antwerpen (Deurne). Hij wordt gehoord door de grenscontroleambtenaar. 

 

De grenscontroleambtenaar en de gemachtigde van de bevoegde minister, hierna de verwerende partij 

nemen op 9 september 2019 de beslissing tot terugdrijving.  

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

Op 9 september 2019 trok de grenscontroleambtenaar de E-kaart in. 

 

Op 11 september 2019 werd verzoeker gehoord, daarin verklaarde hij de Marokkaanse nationaliteit te 

hebben, en maakt hij geen melding meer van de Kroatische nationaliteit. 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid, van het procedurereglement van de Raad (hierna verkort 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 

verkort 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 

 

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

van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt conform artikel 39/82, §4, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet het uiterst dringende karakter van de vordering wettelijk vermoed. Het uiterst 

dringende karakter van de vordering staat in casu vast en wordt niet betwist door de verwerende partij. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

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. 

 

Onder “middel” wordt begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden” (RvS 17 

december 2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 
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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. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling van het EVRM heeft 

willen aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de 

door haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan 

tot een beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

Ten einde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, § § 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid, van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoekende partij zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de 

schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde 

van artikel 15, tweede lid, van het EVRM. 

 

2.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en van de artikelen 2, 3 en 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort het EVRM). 

 

Hij licht zijn middel toe als volgt: 

 

“De middelen zijn ernstig. 

 

Verwerende partij motiveert de bestreden beslissing als volgt: […] 

 

Verzoekende partij vroeg een Belgische E-kaart aan die de gemeente Sint-Katelijne-Waver na 

authentificatie van de Kroatische identiteitskaart per 5 juli 2019 afgaf (zie stuk nr. 4). 
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Dat wil zeggen dat verwerende partij middels haar diensten in Sint-Katelijne Waver deze identiteitskaart 

in handen heeft genomen, gedraaid en betast en onder de loep genomen om tenslotte te concluderen 

dat het om een echt document en geen vervalst document ging en de Belgische E-kaart met nr. […] 

afleverde. 

Voorgaande wordt bevestigd en volgt uit de vaststelling dat verwerende partij in de bestreden beslissing 

opmerkt dat zij de Belgische E-kaart met nr. […] heeft ingetrokken. 

De originele Kroatische identiteitskaart werd ondertussen in het gesloten centrum waar verzoekende 

partij verblijft afgeven en en laat verwerende partij dezelfde authentificatie uit te voeren. 

 

Tot dusver heeft verwerende partij dit niet gedaan en houdt zij vast aan haar motief dat een foto van de 

Kroatische identiteitskaart van verzoekende partij op haar GSM die door haar kwaliteit de indruk gaf dat 

deze identiteitskaart “tekenen van vervalsing” vertoonde. 

Deze indruk en het besluit tot afgifte van de bestreden beslissing op grond daarvan is niet verzoenbaar 

met de gedocumenteerde eerdere vaststelling van haar diensten te Sint-Katelijne-Waver die de originele 

Kroatische identiteitskaart onderzochten. 

Het motief van de bestreden beslissing is kennelijk contradictoir met eerdere bevindingen en de stukken 

die verwerende partij zelf opstelde en in eigen handen heeft en kan daarom de bestreden beslissing niet 

schragen. 

Schending van de motiveringsplicht. 

Schending van de ingeroepen middelen. 

Om voorgaande redenen kon verwerende partij redelijkerwijze niet tot de bestreden beslissing komen.” 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 §2 van de Vreemdelingenwet 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat 

kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de administratieve overheid ertoe in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen 

en dit op een ‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS, 7 november 2001, nr. 

100.628, RvS, 30 mei 2006, nr. 159.298, RvS, 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS, 15 februari 2007, nr. 

167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). 

 

De in casu bestreden beslissing is gegrond op artikel 3, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, dat 

luidt als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan de toegang worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich in een van de volgende gevallen bevindt : 

 

1° wanneer hij aangetroffen wordt in de luchthaventransitzone zonder in het bezit te zijn van de bij 

artikel 2 vereiste documenten; 

 

[…]”. 

 

Artikel 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Wordt toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is : 

1° hetzij van de documenten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een wet of een 

koninklijk besluit; 

2° hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van een visum of 

van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is 

bij een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België 

bindt. 

De Minister of zijn gemachtigde kan een vreemdeling die geen enkele van de in het voorgaande lid 

bepaalde documenten bezit, toestaan België binnen te komen, zulks op grond van bij koninklijk besluit 

vastgestelde regelen.” 
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In de bestreden terugdrijving heeft de verwerende partij ook feitelijk gemotiveerd door erop te wijzen dat 

verzoeker zich heeft aangeboden met een Marokkaans paspoort en een Belgische E-kaart waarop 

nationaliteit “Kroatië” staat vermeld. Verzoeker was weliswaar niet in het bezit van een Kroatisch 

paspoort of een Kroatische identiteitskaart. Hij kon enkel op zijn GSM een scan tonen van de Kroatische 

identiteitskaart, die na verificatie door de federale politie vals blijkt te zijn. Die kaart werd gebruikt in Sint-

Katelijne-Waver om een E-kaart te verkrijgen. Ook het Marokkaans paspoort is niet voorzien van een 

visum, zodat verzoeker niet in het bezit is van een geldig visum of een visumvervangend document. De 

E-kaart werd ingetrokken op dezelfde dag als het nemen van de terugdrijving.  

 

De Raad is van oordeel dat verzoeker hiermee duidelijk in kennis is gesteld van de redenen waarom de 

verwerende partij de bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zowel de iure als de facto. De Raad 

acht deze motieven prima facie ook evenredig aan het gewicht van de bestreden beslissing en bijgevolg 

afdoende. 

 

Zoals verweerder in de nota terecht aanstipt, blijkt uit het administratief dossier dat de grenspolitie na 

analyse van de scan van de Kroatische identiteitskaart heeft vastgesteld dat er duidelijke tekenen van 

vervalsing zijn, meer bepaald verwijst de grenspolitie naar twee markante spelfouten, zijnde de 

“Repoblic of Croatia” en “isued by”. Daarnaast blijkt de grenspolitie ook nog een foutieve invulling van 

de MRZ of machine readable zone vastgesteld te hebben. Uit de foto’s in het administratief dossier van 

de Kroatische identiteitskaart blijkt inderdaad met het blote oog vast te stellen dat er staat vermeld 

“Repoblic of Croatia” en “Isued by”. De verwerende partij heeft dan ook prima facie in alle redelijkheid 

vastgesteld dat er duidelijke tekenen van vervalsing zijn. Het feit dat de gemeente Sint-Katelijne-Waver, 

ondanks het feit dat zij de identiteitskaart wel “in handen hebben genomen, gedraaid en betast en onder 

de loep genomen”, toch is voorbij gegaan aan deze elementen, doet hieraan geen afbreuk. Zoals 

verwerende partij in de nota aanhaalt toont verzoeker niet aan dat zelfs bij onzorgvuldigheden door de 

gemeentediensten bij het authentiseren van een buitenlandse identiteitskaart op basis waarvan 

verzoeker een E-kaart werd afgeleverd, die E-kaart niet zou mogen worden ingetrokken of 

gesupprimeerd indien na controle door de grenspolitie blijkt dat die E-kaart op grond van frauduleuze 

gegevens is verkregen. 

 

Verzoeker betwist immers niet dat hij op grond van die Kroatische identiteitskaart een E-kaart heeft 

bemachtigd met vermelding van de “Kroatische nationaliteit”.  

 

Nu eveneens niet is betwist dat verzoeker weliswaar een Marokkaans paspoort bezit, maar zonder 

visum, kon de verwerende partij geheel terecht vaststellen dat verzoeker niet in het bezit is van een 

geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf.  

 

Op grond van al het voormelde acht de Raad het prima facie niet kennelijk onredelijk dat de verwerende 

partij toepassing heeft gemaakt van artikel 3, eerste lid 1° van de Vreemdelingenwet teneinde de 

toegang tot het grondgebied te weigeren, noch is de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd.  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet blijkt prima facie 

niet. 

 

Verzoeker voert eveneens nog de schending aan van de artikelen 2, 3 en 13 van het EVRM, maar zet in 

zijn middel niet uiteen op welke wijze die verdragsbepalingen zijn geschonden. Prima facie lijkt dit 

onderdeel van het middel dan ook niet op ontvankelijke wijze aangevoerd. De Raad stelt vast dat 

verzoeker wel in zijn uiteenzetting aangaande een andere voorwaarde, met name het uiterst dringende 

karakter van het beroep, ingaat op deze aangevoerde schending. In het licht van een effectief 

rechtsmiddel, zoals vereist volgens artikel 13 van het EVRM, behandelt de Raad alsnog deze 

aangevoerde schendingen.  

Verzoeker stelt dat in geval hij zal gerepatrieerd worden naar Marokko, hij niet langer in België zal 

kunnen wonen en werken en hij bijgevolg zijn minimum aan een menswaardig leven in de zin van het 

recht op leven en het verbod op foltering en een mensonwaardige behandeling zal worden ontzegd. De 

Raad acht het in geen geval aangetoond dat verzoeker in Marokko niet zal kunnen wonen en werken en 

dat hij daar een gevaar voor zijn leven of voor een schending van artikel 3 van het EVRM zal 

ondergaan. Ook “miserie” omdat een repatriëring geen einde maakt aan een huurovereenkomst, kan 

niet redelijkerwijs in verband worden gebracht met het recht op leven en het verbod op foltering of een 

mensonwaardige behandeling. Waar verzoeker nog stelt dat hij door een repatriëring het recht verliest 

op een effectief beroep in de zin van artikel 13 van het EVRM, gaat hij eraan voorbij dat die repatriëring 
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door het huidig beroep als gevolg van artikel 39/83 van de Vreemdelingenwet is geschorst en er niet kan 

worden overgegaan tot een uitvoering van de terugdrijvingsmaatregel, behoudens toestemming van 

verzoeker, zolang de Raad zich niet heeft uitgesproken over de vordering. Bijgevolg zal eerst uitspraak 

worden gedaan over de ernst van de aangevoerde middelen alvorens de gemachtigde kan overgaan tot 

terugdrijving. 

 

Er wordt geen ernstig middel aangevoerd in het licht van de aangevoerde verdragsbepalingen. 

 

Verzoeker heeft geen ernstig middel aangebracht. De vaststelling dat er niet voldaan is aan één van de 

in artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat 

om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid af te wijzen. 

 

4. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig september tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. CUYKENS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. CUYKENS A. MAES 

 


