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nr. 233 421 van 2 maart 2020

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. YARAMIS

Louisalaan 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 IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Canadese nationaliteit te zijn, op 29 februari 2020 bij

faxpost heeft ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging

te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 21 februari 2020 tot afgifte van een bevel tot

terugdrijving (bijlage 11) en van de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens gelegen

plaats.

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 29 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 maart 2020

om 14 uur.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. YAMARIS verschijnt voor

de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER en T.

BRICOUT 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 21 februari 2020 komt verzoekende partij aan op de luchthaven van Brussel Nationaal vanuit

Montreal, Canada.

1.2.Op 21 februari 2020 wordt de verzoekende partij de beslissing tot terugdrijving (bijlage 11) gegeven.

Dit is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“TERUGDRIJVING

Op .21 februari 2020 om 15.30 uur, aan de grensdoorlaatpost BRUNAT,

werd door ondergetekende, CM. (..)

Mevrouw :

naam C. (..) voornaam L. R. (..)

geboren op 20.10.1972 te Conakry geslacht (m/v) Vrouwelijk

die de volgende nationaliteit heeft Canada wonende te /

houder van het document Paspoort van Canada nummer AK689178

afgegeven te Montreal op : 30.12.2019

afkomstig uit Montreal met AC832 (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) :

(..)

(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 dat zij voor zakelijke doeleinden, nl. postdoctoraat (studies Universiteit) naar België komt.

Betrokkene kan geen bewijsstukken voorleggen waaruit op duidelijke wijze zakelijke of educatieve

contacten blijken (geen namen univeristeiten, adressen, telefoonnummers van eventuele

contactpersonen, diploma’s, documenten waaruit eerdere contacten blijken,…). Betrokkene kan verder

niets preciseren over haar postdoctoraat.

Tevens is zij niet in het bezit van een hotelreservatie voor de periode van 21.02.2020 tot en met

17.05.2020 (datum terugkeerticket). Betrokkene kan niet aantonen waar zij tijdens haar verblijfsperiode

zal verblijven.

2Betrokkene verklaart ook dat ze familie heeft in België, doch wil hierover geen verdere uitleg geven. Na

het verhoor van de Federale Politie Brussels Airport krijgt de Federale Politie Brussels Airport een

telefoon van een zekere “Barrie”. Deze “Barrie” moet betrokkene komen ophalen op vraag van een

zekere “C. L. (..)”, maar weet voor de rest niet wat betrokkene in België komt doen. Betrokkene is niet in

het bezit van een uitnodiging, of tenlastenneming.

Verder kan betrokkene geen verklaring of enig document voorleggen met betrekking tot haar andere

activiteiten tijdens haar verblijf van 87 dagen (terugkeerticket dd. 17.05.2020) .

(..):”

1.3. Op 21 februari 2020 wordt de verzoekende partij tevens de beslissing tot vasthouding in een

welbepaalde aan de grens gelegen plaats gegeven. Dit is de tweede bestreden beslissing.

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

2.1. In zoverre de vordering ook is gericht tegen de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde aan

de grens gelegen plaats, moet worden vastgesteld dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de

vordering onontvankelijk is.

2.2. De Raad wijst er verder op dat artikel 43, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december

2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het koninklijk

besluit van 21 december 2006) bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt

aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid

rechtvaardigen dient te bevatten.

Verzoekende partij betoogt dat zij momenteel is vastgehouden met het oog op haar terugdrijving. Aan

de in de in artikel 43, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 2006 gestelde vereiste
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om het hoogdringend karakter van de vordering ten aanzien van de bestreden beslissing toe te lichten,

werd dus voldaan. De verwerende partij betwist de hoogdringendheid ook niet.

Verder moet worden opgemerkt dat, 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 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.

2.3. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt:

«De verzoekende partij neemt een eerste middel inzake schending van Artikelen 3, 58, 59 62 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en het

verwijderen van de vreemdelingen, Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het administratief rechtsbeginsel van de

zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk

bestuur volgens hetwelk, onder andere, men recht op een eerlijke administratieve procedure heeft en de

administratie serieus en zorgvuldig werkt, het beginsel van tegensprekelijkheid en van de rechten van

verdediging en artikel 26 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en

de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, geeft

verzoeker vooreerst een uitgebreide theoretische uiteenzetting omtrent de in het middel aangehaalde

bepalingen, waarna hij aanvoert dat de motivering van de bestreden beslissing berust op een

appreciatiefout, Schending van het recht om verhoord te worden, artikel 3 CEDH, artikel 8 CEDH;

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);

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 verzoeker 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 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden;

Volgens artikel 39/82 van het wet van 15 decembre 1980, moeten er serieuze elementen zijn die de

annulatie en vernietiging van de uitvoering rechtvaardigen.

Per middel, « il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de la

manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée » (CE 17 décembre 2004, n°

138.590 ; CE 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE 1er octobre 2006, n° 135.618).

De verzoekster stelt een schending van artikel 3 CEDH.

Artikel 3 van het EVRM bepaalt: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”. Door de Raad kan niet worden ingezien

hoe de voormelde verdragsbepaling kan worden geschonden ingevolge het feit dat de reis van een

tweetal weken naar Parijs niet zou doorgaan. Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij dat het

loutere feit dat ze dient terug te keren naar haar land van herkomst, zonder haar reisbestemming te

bereiken, een risico vormt op de schending van artikel 3 van het EVRM. (jurisprudence constante: voir

p.ex. Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 218).

Het Europese Hof van mensenrechten merkt aan dat de uitzetting een probeem kan veroorzaken

volgens het artikel van het Europese Hof van mensenrechten.

De staat is dus aansprakelijk.

De verzoekster is van zijn vrijheid beroofd met oog op uitzetting en dit zonder redenen ;

De tegenpartij beweert dat « is niet in het bezit van documenten die het doel van het voorgenomen

verblijf en de verblijfsomstandigheden staven ; Betrokkene verklaart dat zij voor zakelijke doeleinden,

nl postdoctoraat naar Belgie komt ; Tevens is zij niet in het bezit van een hotel reservatie voor de

periode van 21.2.20 tot en met 17.5.20 ; Betrokkene is niet in het bezit van een uitnodiging, of

tenlastenneming ».
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De verzoekster merkt een ernstige middel aan voor het rechtvaardigen van de vernietiging van de

beslissing.

De tegenpartij begaat een een kennelijke beoordelingsfout door te verklaren dat de verzoekster naar

België is gekomen met als doel haar studies hier te doen.

Er is een tekort wat betreft het recht van verhoor, daar de interpretatie van de tegenpartij onjuist is,

omdat de verzoekster bij haar aankomst verklaard zou hebben dat ze van plan is om in de toekomst hier

een stage te volbrengen en haar objectief was haar zus te bezoeken en eveneens het grondgebied te

ontdekken.

Dat bovendien een ticket voor de terugreis in mei werd bijgevoegd aan het dossier ;

Dat het verklaren van het feit dat er geen enkele uitnodiging werd uitgevoerd noch een tenlasteneming

is gelinkt aan de situatie van zus die uitkeringen van de OCMW geniet ; De zus was hiervoor financiëel

ongeschikt ;

De tegenpartij is haar verplichting niet nagekomen om de situatie van de verzoekster nauwkeurig te

onderzoeken ; Dat er moet worden uitgegaan dat de tegenpartij geen degelijk onderzoek van de zaak

heeft uitgevoerd ;

Dat de motivering van de bestreden beslissing niet kan beschouwd worden als voldoende of naar

behoren, de tegenpartij heeft bijgevolg haar motivatieverplichtingen niet nagekomen zoals

omgeschreven in de wettelijke bepalingen waarnaar met middelen wordt verwezen ;

Dat bijgevolg, de bestreden beschikking fouten bevat en genomen werd met schending van de

genoemde artikelen ;

Dat de tegenpartij haar plicht van behoorlijk bestuur en zorgvuldigheid heeft geschonden ;

Dat de tegenpartij had moeten overgaan naar een degelijke en complete onderzoek van de situatie van

de verzoekster ;

Dat dit niet werd uitgevoerd in deze zaak ; “

2.4. Waar de verzoekende partij de schending opwerpt van de artikelen 58 en 59 van de

vreemdelingenwet en van artikel 26 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de

werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen wijst de Raad erop dat verzoekende partij nalaat uiteen te zetten op welke wijze voormelde

artikelen werden geschonden door de bestreden beslissing zodat het enig middel in de aangegeven

mate op het eerste gezicht onontvankelijk is.

2.5. De Raad stelt vervolgens vast dat de motieven van de in hoofde van verzoekende partij genomen

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoekende

partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft deze beslissing aan te

vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste

doelstelling van de formele motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de

Vreemdelingenwet op het eerste gezicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober

2006, nr. 164.298).

De Raad stelt vast dat verzoekende partij, die zich verzet tegen de motieven van de bestreden

beslissing, de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

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

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

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

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

101.624).

2.6. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op haar beslissingen op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding.

2.7. Waar verzoekende partij kritiek uit op het feit dat zij van haar vrijheid is beroofd, wijst de Raad naar

hetgeen gesteld onder punt 2.1.. De Raad is niet bevoegd zich te buigen over de beslissing tot

vrijheidsberoving zodat de kritiek daartegen in huidige vordering niet dienstig is.

2.8. De bestreden beslissing tot terugdrijving is gestoeld op artikel 3, lid 1, 3° van de vreemdelingenwet,

dat luidt:



RvV X - Pagina 5

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

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

(…)

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

verblijfsomstandigheden van het voorgenomen verblijf;

(…)”

Artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet sluit niet uit dat een vreemdeling die in het bezit is van

de nodige binnenkomstdocumenten toch wordt teruggedreven wanneer hij geen documenten kan

voorleggen ter staving van het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden.

2.9. Verzoekende partij betoogt in essentie dat er een verkeerde beoordeling is gemaakt waar de

verwerende partij stelt dat zij naar België is gekomen met als doel haar studies hier te doen.

Verzoekende partij meent dat haar hoorrecht is geschonden omdat de interpretatie van verwerende

partij onjuist is. Zij was enkel van plan in de toekomst hier een stage te volbrengen en haar doel was

thans haar zus te bezoeken en België te ontdekken. Er werd trouwens een terugkeerticket in mei

bijgevoegd. Zij betoogt verder dat er geen uitnodiging of tenlasteneming is omdat haar zus leeft van een

OCMW-uitkering en zij dus ongeschikt hiervoor was. Verzoekende partij meent dat verwerende partij

geen terdege onderzoek heeft gedaan van haar situatie. Verder meent zij dat het onrechtvaardig is dat

zij zich in deze situatie bevindt, nu zij dacht een hotelkamer te reserveren in de luchthaven de dag van

haar aankomst. Zij betoogt verder dat zij nu een hotelkamer heeft kunnen reserveren voor een maand

met hernieuwbare reservatie waarvan zij de stukken voegt aan onderhavige vordering.

2.10. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 21 februari 2020 door de

grenspolitie werd gehoord. Uit het verslag dienaangaande blijkt:

- de verzoekende partij verklaart dat zij dokter is in Guinee en momenteel woonachtig is in Canada;

- zij legt een terugkeerboeking voor op 17.05.2020 naar Montréal;

- verzoekende partij verklaart te studeren in Canada. Ze toont een studentenkaart van Montreal. Deze is

echter vervallen sinds 30.09.2017;

- de verzoekende partij beschikt tevens over een studentenkaart van de Université Laval (noot: deze

studentenkaart heeft geen vervaldatum);

- de verzoekende partij verklaart naar België te zijn gekomen om in België te bekijken wat haar

mogelijkheden zijn met het oog op het volgen van een postdoctoraat. Ze stelt dat ze iets wil volgen met

betrekking tot ‘santé publique’;

- de verzoekende partij beschikt niet over enige informatie met betrekking tot haar beroep, noch beschikt

ze over enige informatie met betrekking tot de universiteiten of scholen die ze wenst te bezoeken met

het oog op haar verdere studies;

- ze verklaart dat ze thuis ‘van alles’ heeft opgezocht, doch buiten de KU Leuven kent ze geen enkele

universiteit;

- de verzoekende partij begrijpt niet waarom de grenspolitie haar al deze vragen stelt. Ze verklaart dat

ze in België alles wel zal uitzoeken;

- wanneer de grenspolitie haar meedeelt dat de universiteit KU Leuven een Vlaamse universiteit is, stelt

ze dat ze wel Nederlands zal leren als dat nodig is;

- wanneer aan de verzoekende partij gevraagd wordt waar zij zal logeren, stelt ze op hotel te zullen

gaan om nadien een appartement of zo te zullen huren. De verzoekende partij is echter niet in het bezit

van enige reservatie;

- de verzoekende partij verklaart geen diploma’s te hebben meegenomen om voor te leggen bij een

eventuele inschrijving aan een onderwijsinstelling;

- de verzoekende partij verklaart niet gehuwd te zijn;

- ze verklaart wel familie te hebben, doch blijft hier erg oppervlakkig over. Aan de verzoekende partij

wordt tot driemaal toe gevraagd of ze een adres heeft van haar familie, doch de verzoekende partij

weigert deze vraag te beantwoorden;

- kort na het verhoor door de grenscontrolepolitie ontvangen zij telefoon van een zekere ‘Barrie’. Hij

verklaart dat hij op verzoek van een zekere ‘C. L. (..)’ de verzoekende partij komt ophalen. ‘Lucie’ zou

examen hebben en niet in staat zijn de verzoekende partij zelf op te halen. ‘Barrie’ kan echter niet

zeggen wat het reisdoel is van de verzoekende partij;

- verzoekende partij is in het bezit van een Canadese bankkaart en 1.000,00 euro.

De Raad acht het geenszins kennelijk onredelijk dat de verwerende partij op grond van voormelde

feitelijke vaststellingen oordeelt dat verzoekende partij verklaarde naar België te komen omwille van een
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postdoctoraat in België en haar reisdoel aldus linkte aan het vervolgen van studies. Immers blijkt

duidelijk uit haar verklaringen dat zij met haar bezoek aan België wenst te bekijken wat haar

mogelijkheden zijn met het oog op het volgen van een doctoraat. In die optiek is het dan ook evenmin

kennelijk onredelijk dat de verwerende partij vaststelt dat zij geen enkel bewijsstuk kan voorleggen

waaruit op duidelijke wijze zakelijke of educatieve contacten blijken “(geen namen universiteiten,

adressen, telefoonnummers van eventuele contactpersonen, diploma’s, documenten waaruit eerdere

contacten blijken..)” en dat zij ook niets kan preciseren over haar postdoctoraat. Door thans bij haar

verzoekschrift diploma’s te voegen doet verzoekende partij geen afbreuk aan de pertinente

vaststellingen van de grensinspectie inzake het gebrek aan documentatie. De Raad wijst er daarbij op

dat de regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient beoordeeld te worden in functie van de

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze

beslissing te nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).

Het betoog van verzoekende partij als zou de verwerende partij haar verklaringen verkeerd

geïnterpreteerd hebben wordt tegengesproken door het gehoorverslag. Uit dit gehoorverslag blijkt

immers overduidelijk dat verzoekende partij als reden voor haar bezoek aan België te onderzoeken is

wat haar mogelijkheden zijn inzake het vervolgen van studies in België. Nu duidelijk blijkt dat

verzoekende partij geen documentatie kon voorleggen aangaande universiteiten/opleidingen is het

betoog dat zij van plan was later terug te komen om een opleiding aan te vatten niet dienstig nu zij

daarmee erkent dat zij wel degelijk naar België was gekomen met het oog op mogelijkheden te

onderzoeken inzake studie en de verwerende partij hier terecht oordeelt dat de verklaringen en het

gebrek aan documentatie doet besluiten dat het doel en de verblijfsomstandigheden onvoldoende zijn

aangetoond. Immers, zelfs indien zij niet onmiddellijk zou willen aanvatten met een studie, dan nog dient

opgemerkt dat zelfs bij een studieprospectie of studievooruitzicht van haar verwacht kan worden dat zij

dit duidelijk duidt en staaft. Uit het gehoorverslag blijkt evenwel genoegzaam dat zij daartoe in gebreke

bleef zodat er terecht getwijfeld wordt aan haar reisdoel en omstandigheden.

Uit het gehoorverslag blijkt verder ook geenszins dat verzoekende partij aangegeven heeft dat zij naar

België kwam om het grondgebied te ontdekken. Waar zij stelt dat zij eveneens haar zus wou bezoeken

blijkt uit het gehoorverslag dat zij omtrent familie op het grondgebied zeer oppervlakkig bleef en

weigerde vragen dienaangaande te beantwoorden.

Met haar betoog voorts dat er geen uitnodiging of tenlasteneming voorlag omdat haar zus leeft van een

OCMW-uitkering bevestigt verzoekende partij enkel het motief: “Betrokkene is niet in het bezit van een

uitnodiging, of tenlastenneming.” dat samen gelezen moet worden met de vaststellingen inzake de

onduidelijkheid over haar in België verblijvende familie.

Verzoekende partij voegt thans aan het verzoekschrift een hotelreservatie waarvan zij erkent dat zij dit

pas geboekt heeft na de bestreden beslissing. Zoniet zou verzoekende partij niet stellen dat zij van plan

was een hotel te reserveren bij aankomst op de luchthaven. Verzoekende partij erkent aldus zelf dat zij

bij aantreffen niet in bezit was van een hotelreservatie voor de periode van 21 februari 2020 tot en met

17 mei 2020 en dat zij niet kon aantonen waar zij zal verblijven. Door na het treffen van de bestreden

beslissing alsnog een hotel te reserveren slaagt verzoekende partij er niet in afbreuk te doen aan de

pertinente motieven van de bestreden beslissing. Verder blijkt dat verzoekende partij verklaarde op hotel

te gaan om dan nadien een appartement of zo te gaan huren. Verzoekende partij bleef aldus zeer

onduidelijk over haar verblijfsomstandigheden. Door thans een hotelreservatie voor te leggen voor de

ganse periode van haar voorgenomen verblijf slaagt verzoekende partij er niet in de vaststellingen van

de grenspolitie onderuit te halen.

De Raad stelt aldus vast dat verzoekende partij a posteriori verklaringen en stukken toevoegt om de

vaststellingen onderuit te halen, maar dergelijke a posteriori verklaringen en stukken kunnen uiteraard

niet worden aangenomen om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten.

De verzoekende partij slaagt er met haar betoog niet in aannemelijk te maken dat de verwerende partij

op grond van de vaststellingen zoals die blijken uit het gehoorverslag op kennelijk onredelijke wijze zou

geoordeeld hebben dat verzoekende partij niet in bezit is van documenten die het doel van haar

voorgenomen verblijf en verblijfsomstandigheden staven.

2.10. Uit het gehoorverslag blijkt verder dat verzoekende partij op nuttige wijze de kans heeft gekregen

uitvoerige verklaringen af te leggen aangaande haar voorgenomen reisdoel alsook de ter staving van

het reisdoel en de verblijfsomstandigheden nuttige stukken te voegen. Waar de advocaat van
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verzoekende partij ter terechtzitting nog stelt dat zij de vragen niet zou begrepen hebben is dit allerminst

ernstig. Zoals de verwerende partij terecht repliceert ter terechtzitting werd verzoekende partij gehoord

in het Frans en blijkt dat zij in bezit is van studentenkaarten van de universiteiten van Montreal en Laval

(deze kaarten zijn in de Franse taal opgesteld blijkens kopie in het administratief dossier). Verzoekende

partij zelf heeft naast de Canadese ook de Guinese nationaliteit. Verder blijkt uit het gehoorverslag niet

dat ze de vragen niet begreep, maar wel dat zij niet begreep waarom haar vragen werden gesteld. In de

gegeven omstandigheden kan bezwaarlijk gesteld worden dat verzoekende partij het Frans niet

voldoende zou begrijpen, dit temeer nog in het licht van de vaststelling dat verzoekende partij als taal

voor het horen ter terechtzitting het Frans kiest. Zij geeft dus zelf aan dat dit de taal is die ze machtig is.

2.11. Waar verzoekende partij nog de schending aanhaalt van artikel 3 EVRM, wijst de Raad erop dat

artikel 3 van het EVRM bepaalt dat “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.” Het argument van verzoekende partij

dat zij zich psychologisch geschokt voelt door de bestreden beslissing, kan bezwaarlijk doen getuigen

van een behandeling strijdig met artikel 3 EVRM. Verzoekende partij houdt het daarenboven op een

blote bewering. Zij maakt niet concreet aannemelijk dat de bestreden maatregel een dermate

zwaarwichtige impact heeft gehad op haar psychisch welzijn waardoor er in casu sprake zou zijn van

foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling.

Ook met betrekking tot haar argument dat de bestreden beslissing haar verhindert haar “droom” te

beleven toont verzoekende partij op het eerste gezicht hoegenaamd geen schending van artikel 3

EVRM aan. Uit niets blijkt dat verzoekende partij noemenswaardige belangen heeft op het Belgische

grondgebied. Indien haar intentie is naar de toekomst toe alhier te studeren dan staat het haar steeds

vrij daartoe de noodzakelijke machtiging te bekomen via de geijkte weg.

2.12. Ook waar zij de schending aanvoert van artikel 8 EVRM wijst de Raad erop dat zij vooreerst moet

getuigen van het hebben van een beschermenswaardig gezins- of privéleven op het Belgische

grondgebied. Verzoekende partij, die slechts op kort bezoek kwam naar België, maakt geenszins

aannemelijk dat zij in België een beschermenswaardig gezins- of privéleven heeft dat valt onder de

toepassing van artikel 8 EVRM. Verzoekende partij – die nooit in België verbleven heeft (blijkens haar

gehoorverslag blijkt het haar eerste bezoek te zijn aan Schengen) – toont geenszins aan dat zij alhier

een privéleven heeft, laat staan een beschermenswaardig privéleven. Verder blijkt ook niet dat zij met

haar in België verblijvende zus die zij slechts kwam bezoeken een beschermenswaardig gezinsleven

heeft in de zin van artikel 8 EVRM, dat tussen meerderjarige verwanten een bijzondere

afhankelijkheidsrelatie vereist.

2.13. Het enig middel kan, voor zover ontvankelijk, op het eerste gezicht niet worden aangenomen.

2.14. Er dient derhalve te worden vastgesteld dat geen ernstig middel, in de zin van artikel 39/82, § 2,

eerste lid van de Vreemdelingenwet, werd aangevoerd. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is

bijgevolg niet voldaan.

2.15. De vaststelling dat er niet is voldaan 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. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel

dient dan ook niet te worden ingegaan.

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.
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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 twee maart tweeduizend twintig door:

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

mevr. C. FRANSEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. FRANSEN S. DE MUYLDER


