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 nr. 230 795 van 23 december 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen X, X en X, op 4 september 2019 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

tot terugdrijving van 12 augustus 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

20 november 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van Mr. A. HAEGEMAN, die loco Mr. D. GEENS verschijnt voor de 

verzoekende partij, en van Mr. L. VAN DE PUTTE, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 augustus 2019 wordt ten aanzien van verzoekster en haar kinderen een beslissing tot 

terugdrijving genomen. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“Op 12/08/2019 om 23.30 uur, aan de grensdoorlaatpost Brunat Zaventem, werd door ondergetekende, 

W.S. (...) 

1e INSPECTEUR 
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de heer / mevrouw : 

 

naam T. (...) voornaam K. (...) 

 

geboren op (...).1978 te Oekraïne geslacht (m/v) Vrouwelijk 

 

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

 

houder van het document paspoort nummer FV(...) 

afgegeven te 1401 op : 21/06/2019 

 

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

geldig van [….] tot [….] 

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

+ 3 kinderen 

T.S. (...) °(...)/2010, Donetsk, Oekraïne, M 

T.S. (...) °(...)/2013, Donetsk, Oekraïne, V 

T.J. (...) °(...)/2017, Deu, Oekraïne, M 

 

afkomstig uit Kiev Borispol met Brussels Airlines (SN2825) (het gebruikte transportmiddel vermelden en 

bijvoorbeeld het nummer van de vlucht), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het 

grondgebied aan hem (haar) wordt geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 

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

vreemdelingen, om de volgende reden(en) : 

 

[…] 

 

[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:Betrokkene is samen met haar 3 kinderen naar België afgereisd teneinde 

samen met een vriend die hier in België verblijft, haar man te gaan zoeken. Betrokkene kan geen 

officiële uitnodiging voorleggen. Zij kan haar reisintenties op geen enkele manier toelichten. 

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

 

[…] 

 

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

[X]in het SIS , reden van de beslissing: DEP1422200113060000 

[…]11101:” 

 

1.2 Op 13 augustus 2019 diende verzoekster een verzoek om internationale bescherming in. De 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 11 oktober 2019 een beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus. 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat zij uiteenzet als volgt: 

 

“- SCHENDING VAN ARTIKEL 6 EN 24 VAN DE VERORDENING 1987/2006 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 3 VREEMDELINGENWET 

- SCHENDING VAN ARTIKEL 3 VAN DE WET INZAKE DE FORMELE MOTIVERING VAN 

BESTUURSHANDELINGEN 

- SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEDSBEGINSEL EN HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL 

 

1. De verzoekende partij behoort tot een gezin met drie minderjarige kinderen. 

 

De moeder van het gezin is mevrouw T.K. (...), geboren op (...) 1978, hebbende de nationaliteit van 

Oekraïne. De vader van het gezin is de heer T.S. (...), geboren op (...) 1976, hebbende de nationaliteit 

van Jordanië. 
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De kinderen zijn allen minderjarige hebben de nationaliteit van Oekraïne (S. (...) werd geboren op 2(...)i 

2013, S. (...) werd geboren op (...) 2010 en J. (...) werd geboren op (...) 2017). 

 

Het gezin was verblijvende in Duitsland, alwaar zij een verzoek tot internationale bescherming hadden 

ingediend. 

 

Op 25 maart 2019 werden de moeder en de drie minderjarige kinderen evenwel gerepatrieerd naar 

België. De vader bleef alleen achter in Duitsland. 

 

Het was voor de moeder en de drie minderjarige kinderen niet mogelijk om hun leven opnieuw vorm te 

geven in Oekraïne. Zij moesten hun land opnieuw ontvluchten. 

 

Op 12 augustus 2019 kwam zij per vliegtuig aan in Brussels Airport, maar de toegang tot het 

grondgebied werd hen ontzegd. 

 

Zij verkregen hierop een beslissing tot terugdrijving betekend op 12 augustus 2019. Uit deze bestreden 

beslissing blijkt dat de verzoekende partij wordt teruggedreven op grond van artikel 3, eerste lid, 3°, 5°, 

8° en 9° van de Vreemdelingenwet. 

 

2. De verzoekende partij merkt vooreerst op dat de moeder van het gezin en de drie minderjarige 

kinderen allen in het bezit zijn van een geldig paspoort van Oekraïne, het land waarvan zij de 

nationaliteit bezitten. Het paspoort is nog geldig, temeer omdat het pas op 10 juli 2019 werd verstrekt 

met een geldigheid tot 10 juli 2023. 

 

In de bestreden beslissing wordt deze vaststelling niet betwist. 

 

In beginsel is de verzoekende partij aldus houder van een geldig paspoort, waardoor de toegang tot het 

grondgebied moet worden verleend door de Belgische autoriteiten. Reizigers uit Oekraïne kunnen tot 90 

dagen binnen een tijdvak van 180 dagen visumvrij reizen en verblijven in de Schengenzone. 

 

Artikel 6 van de Schengengrenscode bepaalt hiertoe als volgt: “Toegangsvoorwaarden voor onderdanen 

van derde landen 1. Voor een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten 

hoogste 90 dagen binnen een periode van 180 dagen, waarbij voor iedere dag van het verblijf de 180 

voorafgaande dagen in aanmerking worden genomen, gelden voor onderdanen van derde landen de 

volgende toegangsvoorwaarden: a) in het bezit zijn van een geldig reisdocument of van een document 

dat de houder recht geeft op grensoverschrijding en dat aan de volgende criteria voldoet: i) het is geldig 

tot minstens drie maanden na de voorgenomen datum van vertrek uit het grondgebied van de lidstaten. 

In gemotiveerde spoedeisende gevallen mag echter van deze verplichting worden afgezien; ii) het is 

afgegeven in de voorafgaande tien jaar”. 

 

3. De gemachtigde beroept zich in casu op een uitzondering om de toegang tot het grondgebied aan de 

verzoekende partij alsnog te ontzeggen. 

 

De verzoekende partij verkreeg een beslissing tot terugdrijving betekend op 12 augustus 2019. Uit deze 

bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij wordt teruggedreven op grond van artikel 3, eerste 

lid, 3°, 5°, 8° en 9° van de Vreemdelingenwet. 

 

In de bestreden beslissing wordt vermeld dat de verzoekende partij zou zijn geseind in het SIS en dat de 

verzoekende partij hun reisintenties “op geen enkele manier” kunnen “toelichten”. 

 

4. In de beslissing tot terugdrijving vermeldt de verwerende partij dat de juridische grondslag voor de 

bestreden beslissing, vooreerst, dient gezocht te worden in artikel 3, eerste lid, 3° van de 

vreemdelingenwet. Men maakt melding van volgende feitelijke motivering: “Betrokkene is samen met 

haar 3 kinderen naar België afgereisd teneinde samen met een vriend die hier in België verblijft, haar 

man te gaan zoeken. Betrokkene kan geen officiële uitnodiging voorleggen. Zij kan haar reisintenties op 

geen enkele manier toelichten”. 

 

Artikel 3, lid 1, 3° van de vreemdelingenwet luidt: “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: (…) 3° wanneer hij, zo nodig, geen 
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documenten kan overleggen ter staving van het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden; (…)”. 

Het voorleggen van documenten is derhalve geen absolute voorwaarde, gelet op de vermelding “zo 

nodig”. De betrokkene kan ook volstaan met het afleggen van verklaringen ter staving van het doel van 

het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden. 

 

In de bestreden beslissing wordt daarentegen het uitgangspunt gehanteerd dat de verzoekende partij 

verplicht is documenten voor te leggen, in strijd met artikel 3, lid 1, 3° van de vreemdelingenwet. Dit blijkt 

uit het aangekruiste opschrift: “is niet in het bezit van documenten die het doel van het voorgenomen 

verblijf en de verblijfsomstandigheden staven”, waardoor de gemachtigde een foutief uitgangspunt 

hanteert. 

 

In de bestreden beslissing wordt bovendien vermeld dat: “zij kan haar reisintenties op geen enkele 

manier toelichten”, terwijl de verzoekende partij duidelijk de reden heeft kenbaar gemaakt van hun 

verblijf aan de hand van verklaringen. De verzoekende partij heeft daarom weldegelijk haar reisintenties 

toegelicht. Deze verklaringen zijn echter van geen enkele waarde voor de gemachtigde omdat er 

(uitsluitend) documenten worden gevraagd, terwijl de verzoekende partij ook kan volstaan met het 

afleggen van verklaringen ter staving van het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden. 

 

Het “toelichten” van de “reisintenties” door de verzoekende partij kan, volgens de gemachtigde, enkel 

via het voorbrengen van “documenten”, terwijl hiertoe geen verplichting bestaat in artikel 3, lid 1, 3° van 

de vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing is hierom in strijd met artikel 3, lid 1, 3° van de vreemdelingenwet, evenals het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partij herinnert bovendien aan hun feitelijke situatie. Het gezin was verblijvende in 

Duitsland, alwaar zij een verzoek tot internationale bescherming hadden ingediend. Op 25 maart 2019 

werden de moeder en de drie minderjarige kinderen evenwel gerepatrieerd naar België. De vader bleef 

alleen achter in Duitsland. Het was voor de moeder en de drie minderjarige kinderen niet mogelijk om 

hun leven opnieuw vorm te geven in Oekraïne. Zij moesten hun land opnieuw ontvluchten. Op 12 

augustus 2019 kwam zij per vliegtuig aan in Brussels Airport, met als doel om haar echtgenoot te 

vervoegen, maar de toegang tot het grondgebied werd hen ontzegd. 

 

5. In tweede instantie wordt de bestreden beslissing door de gemachtigde gebaseerd op artikel 3, eerste 

lid, 5°, 8° en 9° van de Vreemdelingenwet 

 

Artikel 3, eerste lid, 5°, 8° en 9° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “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: 

(…) 5° wanneer hij ter fine van weigering van toegang of verblijf gesignaleerd staat in het 

Schengeninformatiesysteem; (…) 8° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd 

teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel niet werd opgeschort of ingetrokken; 9° wanneer hij het 

voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch opgeheven is“. 

 

Deze wettelijke bepalingen laten dus verschillende mogelijkheden toe, waardoor het de gemachtigde 

toekomt om precies te motiveren waarom de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd aan de 

verzoekende partij. 

 

De verzoekende partij herinnert eraan dat zij houder zijn van een geldig paspoort, waardoor de toegang 

tot het grondgebied moet worden verleend door de Belgische autoriteiten. Reizigers uit Oekraïne 

kunnen tot 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen visumvrij reizen en verblijven in de 

Schengenzone. De weigering van de toegang vormt een uitzondering en dient restrictief te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat volgende motivering werd opgenomen “in het SIS , reden van de 

beslissing: DEP14222001163060000” (stuk 1). 

 

De verzoekende partij zou aldus vermeld staan in het Schengeninformatiesysteem (“in het SIS”). De 

vermelding “DEP14222001163060000” kan vervolgens betrekking hebben op een veelheid van 
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situaties, waardoor het aan de gemachtigde toekomt om de preciseren op welke manier de verzoekende 

partij gesignaleerd zou staan in het Schengeninformatiesysteem tot weigering van toegang of verblijf. 

 

De bestreden beslissing is daarentegen bijzonder karig qua informatie. In de bestreden beslissing wordt 

gesteld dat de verzoekende partij gesignaleerd zou staan “in het SIS” en dit omwille van een beslissing 

“DEP14222001163060000”. Er wordt vervolgens niets meer vermeld. Er wordt dus geen verduidelijking 

gegeven wat de precieze reden (of omvang) zou zijn van de seining in het SIS. 

 

De verzoekende partij wordt hierdoor niet in staat gesteld om de begrijpen omwille van welke redenen 

zij de bestreden beslissing kreeg opgelegd, doordat geen informatie wordt gegeven door de 

gemachtigde over de (precieze) inhoud van de vermelde beslissing (signalering). 

 

De verzoekende partij kreeg hiervoor geen verdere toelichting of een document met uitleg wat het 

nummer “DEP14222001163060000” precies betekent. 

 

De verzoekende partij kan hierdoor evenmin nagaan of de beslissing tot weigering om de verzoekende 

partij toe te laten tot het grondgebied feitelijk gebaseerd is op een beslissing die onder het 

toepassingsgebied valt van artikel 3, eerste lid, 5°, 8° en 9° van de Vreemdelingenwet. 

 

Volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen is de overheid wettelijk verplicht om haar beslissing te motiveren door de juridische 

en feitelijke overwegingen op een “afdoende” wijze op te nemen in de akte. Dit betekent dat haar 

motivering pertinent moet zijn, namelijk dat de overwegingen de beslissing voldoende moeten dragen. 

 

De term “afdoende” houdt tevens in dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

Uit de lezing van de bestreden beslissing kan niet worden afgeleid wat de concrete inhoud is van de 

vermelde signalering van de verzoekende partij in het SIS. 

 

De vermelding van een nummer geeft de verzoekende partij geen concreet zicht op de draagwijdte van 

de signalering. De vermelde motieven zijn minstens niet draagkrachtig. 

 

De bestreden beslissing schendt hierom artikel 3 van de wet inzake de formele motivering van 

bestuurshandelingen, samengelezen met artikel 3, eerste lid, 5°, 8° en 9° van de Vreemdelingenwet en 

artikel 24 van de Verordening 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 

2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de 

tweede generatie (SIS II).” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt 

(RvS 10 december 2002, nr. 113.439). De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

verplichten de 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. De bestreden beslissingen moeten duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond 

waarvan tot de terugdrijving wordt besloten. 

 

De bestreden beslissing verwijst enerzijds naar artikel 3, eerste lid, 3°, en anderzijds naar artikel 3, 

eerste lid 5, 8° en 9° van de vreemdelingenwet als juridische grondslag.  

 

Wat betreft de motivering in feite, steunt de bestreden beslissing op twee motieven. Een eerste grond 

bestaat erin dat verzoekers het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende 

hebben aangetoond. 

 

2.2.1. Verzoekster betoogt dienaangaande dat zij op grond van artikel 6 van de Verordening (EU) 

2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de 

overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) een recht op toegang tot het 

grondgebied en op kort verblijf. Deze bepaling luidt als volgt:   
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“Artikel 6 

 

Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen 

 

1.   Voor een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste 90 dagen 

binnen een periode van 180 dagen, waarbij voor iedere dag van het verblijf de 180 voorafgaande dagen 

in aanmerking worden genomen, gelden voor onderdanen van derde landen de volgende 

toegangsvoorwaarden: 

 

a) in het bezit zijn van een geldig reisdocument of van een document dat de houder recht geeft op 

grensoverschrijding en dat aan de volgende criteria voldoet: 

 

i) het is geldig tot minstens drie maanden na de voorgenomen datum van vertrek uit het 

grondgebied van de lidstaten. In gemotiveerde spoedeisende gevallen mag echter van 

deze verplichting worden afgezien; 

 

ii) het is afgegeven in de voorafgaande tien jaar; 

 

b) indien vereist op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad (25), in het bezit zijn van 

een geldig visum, behalve indien zij houder zijn van een geldige verblijfsvergunning of een geldig 

visum voor verblijf van langere duur;  

 

c) het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven, alsmede 

beschikken over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf 

als voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde land, waar de 

toegang is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven; 

 

d) niet met het oog op weigering van toegang in het SIS gesignaleerd zijn; 

 

[…] 

 

3.   Bijlage I bevat een niet-uitputtende lijst van bewijsstukken die de grenswachter van de betrokken 

onderdaan van een derde land kan verlangen om na te gaan of aan de in lid 1, onder c), vermelde 

voorwaarden is voldaan. 

 

[…]” 

 

Wat betreft het motief met betrekking tot het reisdoel, volgt niet enkel uit artikel 3, eerste lid, 3°, van de 

vreemdelingenwet dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf moet kunnen 

worden aangetoond, maar dit volgt ook uit artikel 6.1, c) van de Schengengrenscode. Artikel 6 van de 

Schengengrenscode vereist niet enkel, zoals verzoekster voorhoudt, dat er geldige 

binnenkomstdocumenten worden getoond, maar ook dat het doel en de omstandigheden van het 

voorgenomen verblijf worden aangetoond. Uit artikel 6.3 van de Schengengrenscode blijkt duidelijk dat 

daartoe documenten kunnen worden gevraagd die het reisdoel te staven.   

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster aan de grenscontrole volgende uitleg 

verschafte met betrekking tot het reisdoel:  

 

"betrokkene is verpleegster en reist met haar drie minderjarige kinderen naar België. Betrokkene wil een 

vriend in België bezoeken om samen met hem op zoek te gaan naar haar echtgenoot. Betrokkene weet 

niet waar haar echtgenoot momenteel is, ze weet niet waar zij in België zal verblijven. Betrokkene stelt 

dat ze 'opgepakt' werd in Duitsland. Betrokkene beroept blijft in het bezit van haar geldelijke middelen 

(niet gecontroleerd). Betrokkene reist met handbagage in twee stukken ruimbagage (afgehaald)." 

 

Waar verzoekster aanvoert dat het voorleggen van documenten geen absolute vereiste is, stelt dit haar 

niet vrij haar reisdoel en verblijfsomstandigheden op een adequate manier toe te lichten. Verzoeker kon 

geen enkele nadere informatie geven omtrent haar echtgenoot die ze verklaarde te willen vervoegen in 

België, ook niet mondeling. Zij kon daarnaast ook geen informatie geven omtrent de plaats waar zij zou 

verblijven. Dit wordt in het middel ook niet weerlegd. De motivering dat zij haar reisintenties niet kon 

toelichten is dan ook correct en niet kennelijk onredelijk. 
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2.2.2. Waar verzoekster aanvoert dat het tweede motief met betrekking tot de seining gebrekkig is 

omdat niet gepreciseerd wordt “op welke wijze de verzoekende partij gesignaleerd zou staan”, merkt de 

Raad op dat noch uit artikel 3, eerste lid, 5°, 8° of 9°, noch uit artikel 6.1.d) van de Schengengrenscode 

volgt dat de redenen voor de seining in de beslissing tot terugdrijving worden opgegeven. 

 

Artikel 2.7. van de Schengengrenscode definieert als „met het oog op weigering van toegang 

gesignaleerde persoon”: een onderdaan van een derde land die overeenkomstig en voor de 

doelstellingen van artikelen 24 en 26 van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad (22) gesignaleerd staat in het Schengeninformatiesysteem (hierna „SIS” genoemd)”;  

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar het signalement en het nummer van dit signalement 

door Duitsland. Een afdruk van de informatie uit de SIS-databank bevindt zich in het administratief 

dossier. Het politieverslag d.d. 12 augustus 2019 vermeldt met betrekking tot de seining: “aan de 

buitengrenzen de toegang tot het grondgebied weigeren met vervaldatum 26-09-2021 (DUITSLAND)”. 

Het motief met betrekking tot het signalement vindt aldus steun in de stukken van het administratief 

dossier. Verzoekster kon bij inzage van het dossier, indien nodig meer, informatie verkrijgen omtrent het 

type seining.   

Uit geen van de door verzoekster aangevoerde rechtsregels volgt dat, naast de vaststelling dat 

verzoekster werd geseind, ook de precieze redenen van deze seining worden opgegeven bij het nemen 

van de beslissing tot weigering van toegang. De bestreden beslissing vermeldt de vaststelling dat 

verzoekster geseind is in het SIS-systeem, de rechtsgrond wordt opgegeven en deze gegevens vinden 

steun in het administratief dossier. Deze is motivering is afdoende.  

Wat betreft artikel 24 van de SIS-Verordening, merkt de Raad op dat deze bepaling betrekking heeft op 

de beslissing tot het signaleren van verzoekster zelf. De seining werd gedaan door de Duitse 

autoriteiten. Het komt verzoekster toe om, zo zij meent dat de seining onterecht was, desgevallend de 

Duitse autoriteiten te verzoeken de seining ongedaan te maken.  

 

Het middel is ongegrond. 

 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig december tweeduizend 

negentien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. BEERNAERTS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. BEERNAERTS C. VERHAERT 

 


