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 nr. 246 900 van 6 januari 2021 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X 

X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat I. TWAGIRAMUNGU 

Gulden Vlieslaan 67/9 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Rwandese nationaliteit te zijn, op 3 januari 2021 

hebben ingediend bij faxpost om de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie van 30 december 2020 tot intrekking van een visum en tot terugdrijving (bijlagen 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 4 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 januari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. TWAGIRAMUNGU, die verschijnt voor de verzoekende 

partijen en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1.1. De bestreden beslissing inzake het intrekking van het visum van Joseph T. (verder: eerste 

verzoeker) stelt: 

 

“[x] Op verzoek van de gemachtigde Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 
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werd 

[x] uw visum onderzocht. Nummer 050036502, afgegeven: 22.12.2020. 

[x] het visum is ingetrokken 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende reden(en): 

7. [x] u wordt door één of meer lidstaten beschouwd als een bedreiging van de openbare orde of de 

binnenlandse veiligheid (artikel 32, 1, a), VI 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 reist samen met zijn meerderjarige zoon (verwantschap niet bewezen) af naar België met 

oogmerk een vriendenbezoek. Het betreft een bezoek aan personen die met 3 volwassenen 

geregistreerd staan op één adres. Zij verklaren ook op dit adres te zullen verblijven. Derhalve beogen ze 

een inbreuk op het M.B. van 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken, met name het maximaal aantal toegelaten personen die men thuis 

mag uitnodigen “Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw 

contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, onverminderd artikel 23.” 

Bovendien heeft het vriendenbezoek geen essentieel karakter.” 

 

1.2. De bestreden beslissing inzake de terugdrijving van de eerste verzoeker stelt: 

 

“Op 30 december 2020 om 15.15 uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel Nationaal werd door 

ondergetekende, Heyvaert Kristof, Hoofdinspecteur 

de heer / mevrouw : 

naam [T.] voornaam [J.] 

geboren op 05.05.1958 te kayove-rutsiro geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Rwanda (Rep.) wonende te [….] 

houder van het document Nationaal paspoort van Rwanda nummer PC361604 

afgegeven te Kigali op : 16.04.2019 

houder van het visum nr. 050036502 van het type C afgegeven door Belgische Ambassade Kigali 

geldig van 26.12.2020 tot 26.12.2022 

voor een duur van 90 dagen, met het oog op : [….] 

afkomstig uit Addis Ababa met ET724, 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] (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°) 

Reden van de beslissing: Betrokkene reist samen met zijn meerderjarige zoon (verwantschap niet 

bewezen) af naar België met oogmerk een vriendenbezoek. Het betreft een bezoek aan personen die 

met 3 volwassenen geregistreerd staan op één adres. Zij verklaren ook op dit adres te zullen verblijven. 

Derhalve beogen ze een inbreuk op het M.B. van 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met name het maximaal aantal toegelaten 

personen die men thuis mag uitnodigen “Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam 

onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, 

onverminderd artikel 23.” Bovendien heeft het vriendenbezoek geen essentieel karakter.” 

 

1.3. De bestreden beslissing inzake de intrekking van het visum van Jean-Baptiste H. (verder: tweede 

verzoeker) stelt: 

 

“[x] Op verzoek van de gemachtigde Voor de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

werd 

[x] uw visum onderzocht. Nummer 050036503, afgegeven: 22.12.2020. 

[x] het visum is ingetrokken 

 Dit besluit is gebaseerd op de volgende reden(en): 

u wordt door één of meer lidstaten beschouwd als een bedreiging van de openbare orde of de 

binnenlandse veiligheid (artikel 32, 1, a), VI 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 reist samen met zijn vader (verwantschap niet bewezen) af naar België met oogmerk een 

vriendenbezoek. Het betreft een bezoek aan personen die met 3 volwassenen geregistreerd staan op 
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één adres. Zij verklaren ook op dit adres te zullen verblijven. Derhalve beogen ze een inbreuk op het 

M.B. van 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken, met name het maximaal aantal toegelaten personen die men thuis mag uitnodigen 

“Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken 

per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, onverminderd artikel 23.” 

 Bovendien heeft het vriendenbezoek geen essentieel karakter. 

 

 1.4. De bestreden beslissing inzake de terugdrijving van tweede verzoeker stelt: 

 

“Op 30 december 2020 om 15.15 uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel Nationaal werd door 

ondergetekende, Heyvaert Kristof, Hoofdinspecteur 

de heer / mevrouw : 

naam [H.] voornaam [J.B.] 

die de volgende nationaliteit heeft Rwanda (Rep.) wonende te [….] 

houder van het document Nationaal Paspoort van Rwanda nummer PC569952 

afgegeven te Rwanda op : 23.09.2020 

houder van het visum nr. 050036503 van het type C afgegeven door Belgische Ambassade Kigali 

geldig van 26.12.2020 tot 09.02.2021 

voor een duur van 30 dagen, met het oog op : [….] 

afkomstig uit Addis Ababa met ET724, 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) : 

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: Betrokkene reist samen met zijn vader (verwantschap niet bewezen) af naar 

België met oogmerk een vriendenbezoek. Het betreft een bezoek aan personen die met 3 volwassenen 

geregistreerd staan op één adres. Zij verklaren ook op dit adres te zullen verblijven. 

Derhalve beogen ze een inbreuk op het M.B. van 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met name het maximaal aantal toegelaten 

personen die men thuis mag uitnodigen “Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam 

onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, 

onverminderd artikel 23.” Bovendien heeft het vriendenbezoek geen essentieel karakter.” 

 

 

2. Verzoekers vragen de Franstalige rechtspleging.  

 

Overeenkomstig artikel 39/14 van de voormelde wet van 15 december 1980 (verder: Vreemdelingenwet) 

worden de beroepen, behoudens wanneer de taal van de procedure bepaald is overeenkomstig artikel 

51/4 van dezelfde wet, voor de Raad behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het 

ganse land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten 

gebruiken in hun binnendiensten.  

 

Artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat voorzien is in 

artikel 53 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Uit de 

voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en 

tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat, aangezien de regeling inzake het 

taalgebruik voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt 

voor de Raad van State, deze regelingen op dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd.  

 

De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de diensten waarvan de 

werkkring het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken 

moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en bijgevolg ook de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken van de taal van de akte waarvan de 

schorsing/vernietiging wordt gevorderd. De bestuurshandelingen waarvan de schorsing/vernietiging 

gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving 

op het gebruik van de talen in bestuurszaken.  

Gelet op het voorgaande en het feit dat de bestreden beslissing door het bestuur werd genomen in het 

Nederlands, dient de Nederlandse taal als proceduretaal door de Raad te worden gehanteerd.  
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3. Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (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 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. 

 

4. De verzoekers bevinden zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 van de 

Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering, dat overigens niet 

wordt betwist door de verwerende partij, vermoed.  

 

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

 

5. Verzoekers onderbouwen het verzoekschrift als volgt: 

 

“Premier moyen pris de la violation de des articles 3 et 6 de la loi du 15 décembre 1980  sur l’accès, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

Attendu que l’article 6 de la loi du 15 décembre 1980  sur l’accès, le séjour, l’établissement  accorde un 

droit de court séjour  à l’étranger bénéficiant du visa ad hoc ; 

Qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 15 décembre 1980, le refoulement à la frontière ne peut avoir lié 

que dans des cas limitativement énumérés par la loi ; 

Que l’article 3 dispose : «[…]» 

Lorsque l'étranger à refouler est porteur d'un visa valable, les autorités chargées du contrôle des 

frontières soumettent le cas pour décision au Ministre ou à son délégué. Si l'accès au territoire est 

refusé, elles annulent le visa et refoulent l'étranger. 

Lorsque l'étranger à refouler est porteur d'un visa valable, les autorités chargées du contrôle des 

frontières soumettent le cas pour décision au Ministre ou à son délégué. Si l'accès au territoire est 

refusé, elles annulent le visa et refoulent l'étranger. 

Attendu que la partie adverse fonde sa décision sur les  points 6° et 7° de l’article 3 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Réfutation de la motivation 

Attendu que  la décision attaquée  ne fournit aucun élément  tendant  à démontrer que les requérants 

sont considérés « par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, 

comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une 

convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique (art. 3, 

6°) ; 

Attendu que les requérants ne peuvent pas être considérés comme « comme pouvant compromettre la 

tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale » (article 3,7) ; 

Attendu que les requérants se sont présentés à la frontière munis des résultats de leurs tests COVID-19 

obtenus dans les 48 heures soit le 28/12/2022 ; 

Que ces résultats suffisaient pour rassurer la partie adverse que les requérants ne peuvent constituer 

un danger quelconque ni à l’ordre public belge, ni à la sécurité nationale, ni à la santé publique ; 

Que la décision qui ignore cette réalité relève d’une mauvaise appréciation ; 

 

Deuxième moyen pris de  la violation  l’article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,  des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs  

Attendu que les garants disposent des moyens suffisants pour prendre en charge les requérants  et 

qu’ils sont pris toutes leurs dispositions pour que cela se fasse conformément aux mesures en vigueur 

dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19; 

Que la garantie de la prise en charge par les requérants est valable en toutes circonstances : guerre, 

pandémie, paix, mesures exceptionnelles de vie commune en société ; 
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Que par leur prise en charge, les garants donnent à l’Etat belge la garantie de prendre en charge les 

visiteurs conformément à la loi y compris leur hébergement, soins de santé, alimentation etc. jusqu’à 

leur départ de la Belgique ; 

 

Attendu que les garants, conscients de leur responsabilité et conformément à la décision du 

gouvernement du 28/10/2021  de ne permettre qu’un visiteur par famille suite à la pandémie du covid-

19, avaient organisé la manière d’accueillir les requérants conformément  à cette mesure : Jean-

Baptiste H. chez Jules M.  (époux de Marie-Merci) et Joseph T. chez sa nièce Rosine M. comme ils le 

confirment (pièces 3 et 4) ; 

Que toute autre rencontre devait se faire dans le respect des règles actuelles ; 

Attendu que les requérants ont répondu être pris en charge  par la famille qui a donné la prise en 

charge; 

Attendu par ailleurs que les visas ont été demandés et accordés en connaissance de cause pendant la 

pandémie ; 

Qu’il va de soi que et les autorités belges et les garants sont conscients de la situation et de l’obligation 

de respecter les mesures Covid-19 en vigueur ; 

Que les requérants et leurs garants entendent bien respecter les mesures actuelles ; 

Qu’aucun manquement ne peut leur être imputé à ce stade ; 

Attendu que les requérants ne parlent pas français et que les soucis de communication ont 

certainement contribué à la mauvaise appréciation par la partie adverse ;  

Attendu que les garants ont téléphoné à la police à la frontière pour leur confirmer que les requérants 

seront logés séparément comme indiqué ci-dessus, et que s’il devait y avoir un souci, il y avait des 

moyens de recourir à l’hôtel tant Joseph que d’autres membres de famille en Belgique disposant des 

moyens pour assurer la prise en charge dans la légalité comme les garants s’y ont engagé dans leur 

formulaire de prise en charge ; 

Que malgré cet éclaircissement, la partie adverse a campé sur on appréciation et a procédé au retrait 

des visas, ce qui est incompréhensible et viole la loi ; 

Attendu que les décisions de refus d’accès au territoire et de retrait des visas en se basant sur un 

hébergement hypothétique ou accueil hypothétique  en famille qui violerait les mesures Corona en 

Belgique alors que l’acte d’accueil ou d’hébergement n’a pas eu lieu pour faire ce constat, de telles 

décisions constitue du mépris et un insulte des garants considérés comme inciviques  et hors la loi alors 

qu’ils n’ont commis aucune contravention aux règles ; 

Que dans le cas d’espèce, la partie adverse aurait dû tout simplement  informer les requérants des 

mesures en vigueur et de les mettre en garde en cas de non respect ; 

Qu’un contrôle au domicile des garants pouvait être envisagé pour voir si l’obligation est respectée ; 

Qu’en agissant ainsi la partie adverse a commis un excès de pouvoir violant manifestement  l’article 3 

bis de la loi du 15 décembre 1980 l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers,  des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

 

Troisième moyen pris  de  la violation des articles 10 et 11 de la Constitution  

Attendu que les parties requérantes sont choquées par le fait que la partie adverse considère a priori  

qu’elles ne vont pas respecter la loi belge et les instructions du gouvernement  et entende ainsi les 

écarter de leur droit à accéder sur le territoire belge en raison de leur  âge; 

Attendu que les garants sont intervenus pour rassurer la partie adverse via les forces de police à la 

frontière  quant au respect des garants des mesures covid concernant l’accueil et les visites en famille ; 

Que la partie adverse n’a rien voulu entendre ; 

Qu’une telle discrimination fondée sur les actes criminels futurs  viole manifestement les articles 10 et 

11 de notre constitution ; 

Qu’une telle discrimination se manifeste également eu égard aux garants considérés déjà en infraction 

contre les mesures Covid alors qu’aucun acte répréhensible n’a été commis ; 

Qu’aucun citoyen ne peut en effet être sanctionné pour un acte qui n’a pas eu lieu ; 

Que dès lors la motivation n’est pas adéquate ; 

Qu’il est évident que la partie adverse a pris sa décision en ignorance totale  ou en faisant fi sciemment 

de ces éléments pertinents; 

Attendu que la partie adverse dispose des moyens de vérifier si les garants remplissent correctement  

leurs obligations ; 

Que leur condamnation a priori n’est pas justifiée ; 

Attendu que ces éléments sont de nature à mettre à néant l’argument unique de la partie adverse qui se 

réfugie dans des supputations en sondant le cœur et l’intention des parties requérantes et de leurs 

garants ; 
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Qu’une telle motivation n’a aucune base légale ; 

Qu’elle constitue une violation  grave des articles 10 et 11 de la Constitution belge qui exige d’assurer 

l’égalité ; 

 

Quatrième moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme; 

[…]” 

 

Verzoekers voegen volgende stukken bij het verzoekschrift: 

- Attestation d’hébergement pour Jean-Baptiste H.; 

-  Attestation d’hébergement pour Joseph T.; 

- Composition de ménage des garants ; 

- Acte de naissance de Marie Merci T., fille de Joseph T. 

 

 

6. Verweerder repliceert in de verweernota als volgt: 

 

“In een eerste middel beroepen verzoekende partijen zich op een schending van: 

- de artikelen 3en 6 van de Vreemdelingenwet; 

Verweerder laat gelden dat de bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 3, eerste 

lid, 2° van de Vreemdelingenwet, bepaling dewelke luidt als volgt: […] 

De verzoekende partijen houden voor dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat verzoekers een 

gevaar vormen voor de openbare orde, nu zij negatief zijn getest op COVID-19 op 28.12.2020, zijnde 

48u voor de binnenkomst. 

De verwerende partij laat dienaangaande gelden dat uit de verklaringen van de verzoekers blijkt dat zij 

van plan waren te verblijven op een adres, alwaar al 3 personen gedomicilieerd zijn. 

Artikel 8 §2 van “het Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 

2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken” 

bepaalt het volgende: 

§ 2. Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 

weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen, onverminderd artikel 23. 

Een alleenstaande mag naast het duurzaam onderhouden nauw contact bedoeld in het eerste lid één 

bijkomende persoon in huis of in een toeristische logies ontvangen op een ander moment. 

Het is aldus niet voor betwisting vatbaar dat verzoekers zinnens waren het M.B. naast zich neer te 

leggen. 

Dat zij op 28.12.2020 negatief hebben getest op COVID-19 doet niets ter zake aangezien dit geen 

wettelijke uitzondering betreft op het M.B. 

Bovendien schijnen verzoekers eraan voorbij te gaan dat zij ook een besmetting kunnen oplopen via 

hun familieleden binnen hetzelfde huishouden. 

Hiermee brengen zij niet enkel zichzelf in gevaar, maar ook de internationale relaties, aangezien zij van 

plan waren om hierna opnieuw de buitengrenzen te overschrijden. 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. 

 

2.3.2. Betreffende het tweede middel van verzoekende partij 

In een tweede middel beroepen verzoekende partijen zich op een schending van: 

- artikel 3 bis Vreemdelingenwet 

- de artikelen 2 en 3 en 5 van de van de Wet dd. 29.07.1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen; 

De verzoekende partijen houden voor dat de familieleden in België zich wel degelijk bewust waren van 

de actuele Covid-maatregelen en dat zij daartoe hebben georganiseerd dat de verzoekende partijen 

afzonderlijk adres zouden verblijven, te weten: 

- Jean-Baptiste H. bij de heer Jules M. 

- Joseph T. bij zijn nicht Rosine M.. 

Deze informatie zou telefonisch bevestigd zijn aan de politiediensten van de grenspolitie, alsook dat 

zelfs een logement op hotel tot de mogelijkheden behoorde. 

Onafgezien van het feit dat deze informatie niet blijkt uit het administratief dossier, doet dit geen afbreuk 

aan de motieven van de bestreden beslissing, nu de verzoekende partijen duidelijk te kennen hebben 

gegeven dat zij bij de heer Jules M. zouden verblijven. 

Van mevr. Rosine M. werd tijdens het verhoor zelfs geen melding gemaakt. 

De getypte verklaring (niet-ondertekend) van Rosine M. kan op geen enkele manier geauthenticeerd 

worden en dit document is evenmin gedateerd. 
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De verklaring van de heer Jules M. is gedateerd op 01.01.2020 (twee dagen na de bestreden 

beslissing). 

Voor het beoordelen van de wettelijkheid van een bestuursbeslissing dient men zich inderdaad te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen die beslissing, rekening houdend met de alsdan voorhanden 

zijnde feitelijke en juridische gegevens (cf. bv. R.v.St. nr. 46.794, 30.3.1994, R.A.C.E. 1994, z.p.). 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld 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). 

De verzoekende partijen en hun familieleden hebben voor de afreis tijd voldoende gehad om zich 

dusdanig te organiseren dat de geldende COVID-regelgeving niet zou overtreden worden. 

De bij het verzoekschrift gevoegde stukken kunnen geen afbreuk doen aan de gedegen motivering van 

de bestreden beslissing 

Het tweede middel is evenmin ernstig. 

 

2.3.3. Betreffende het derde middel van verzoekende partij 

In een derde middel beroepen verzoekende partijen zich op een schending van: 

- Artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

Volgens de verzoekende partijen worden verzoekers gediscrimineerd, nu de gemachtigde van de 

federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging er vanuit gaat dat 

zij de regels zullen overtreden, zonder dat er effectief een overtreding werd vastgesteld. 

Hetzelfde zou gelden voor hun familieleden. 

De verzoekende partijen tonen niet aan er sprake is van enige willekeur gezien de bestreden beslissing 

verwijst naar concrete elementen die eigen zijn aan de specifieke situatie van verzoekende partijen. 

In casu heeft de gemachtigde zich gebaseerd op de verklaringen van verzoekers. Op basis van deze 

verklaringen kon enkel geconcludeerd waren dat verzoekers van plan waren om de Covid-regels te 

overtreden. 

Verzoekende partijen tonen met hun vage beweringen geen schending aan van het non-

discriminatiebeginsel. 

Het derde middel is evenmin ernstig. 

 

2.3.4. Betreffende het vierde middel van verzoekende partij 

In een vierde middel beroepen verzoekende partijen zich op een schending van: 

- Artikel 8 EVRM. 

In casu menen de verzoekende partijen dat de bestreden beslissing een ongeoorloofde inbreuk vormt 

op het gezins- en familieleven van verzoekers. 

[…]” 

 

 

Beoordeling 

 

7. De bestreden beslissingen stellen dat de verzoekers “beogen […] een inbreuk op het M.B. van 

28.10.2020 […] met name het maximaal aantal toegelaten personen die men thuis mag uitnodigen”.  

 

Blijkens het woordenboek Van Dale wordt “beogen” gedefinieerd als “1. op het oog hebben […]; 2. als 

doel stellen, trachten te bereiken of te verkrijgen […]”.  

 

Gangbare synoniemen voor “beogen” zijn ook: “bedoelen, betrachten, doelen op, intenderen, nastreven, 

op het oog hebben, streven naar, tot doel hebben, viseren, voor ogen hebben, voorhebben, voornemens 

zijn, willen, zich voornemen” (zie https://synoniemen.net/).  

 

Te dezen wordt aldus vastgesteld dat uit het gebruik van het woord “beogen” door verweerder een 

intentie aan verzoekers wordt toegeschreven, namelijk de bedoeling om een inbreuk te plegen op het 

M.B. van 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken. 

 

In de nota van verweerder wordt deze intentie herhaald. Dit blijkt uit de formuleringen “Het is aldus niet 

voor betwisting vatbaar dat verzoekers zinnens waren het M.B. naast zich neer te leggen” alsook  “Op 

basis van deze verklaringen kon enkel geconcludeerd waren dat verzoekers van plan waren om de 

Covid-regels te overtreden”. 

 

 

https://synoniemen.net/
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8. Uit het administratief dossier blijkt dat de twee verzoekers in het bezit waren van een negatieve 

Covid-test van 28 december 2020. Deze negatieve testen dateren van twee dagen voor de bestreden 

beslissingen. 

 

Het staat op het eerste zicht niet ter betwisting dat de verzoekers reeds herhaaldelijk hebben gereisd 

tussen Rwanda en België. De eerste verzoeker zou zestien maal hebben gereisd tussen België en 

Rwanda; voor de tweede verzoeker betreft het de tweede reis. Eerste verzoeker stelt ter zitting dat hij 

minstens vijftien keer heeft gereisd tussen Rwanda en België; tweede verzoeker beaamt dat het zijn 

tweede reis betreft.  

 

Uit het verslag van de Federale Politie blijkt dat de verzoekers bij aankomst in Zaventem in het bezit 

waren van 7.000 dollar. Verzoekers hebben aan de grensautoriteiten gemeld dat ze een hotel wouden 

boeken wanneer ze op de hoogte werden gesteld dat het, ingevolge het M.B. van 28.10.2020 houdende 

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, niet mogelijk 

was te verblijven bij de personen die zich garant hebben gesteld voor verzoekers gelet op het maximum 

aantal personen die gelijktijdig samen mogen verblijven. Het verslag van de Federale Politie stelt 

dienaangaande: “[eerste verzoeker] vermeldt ons tevens dat hij ook bereid is om een hotel te boeken. 

Hij heeft cash geld genoeg bij hiervoor”. Verweerder was derhalve op de hoogte van de mogelijkheid in 

hoofde van verzoekers om op hotel te gaan en zich bijgevolg te schikken naar de vigerende 

coronamaatregelen.  

 

Bij het verzoekschrift zijn stukken gevoegd waaruit blijkt dat de twee verzoekers op onderscheiden 

plaatsen (kunnen) verblijven indien ze toegelaten worden tot het grondgebied. 

 

9. Uit het geheel van de voorstaande elementen en feitelijke gegevens kan op generlei wijze worden 

afgeleid dat beide verzoekers ‘beogen’  - in de betekenis zoals hoger gedefinieerd en omschreven – een 

inbreuk te plegen op het M.B. van 28.10.2020. Verzoekers maakten immers duidelijk kenbaar een hotel 

te willen boeken en hadden hiervoor voldoende financiële middelen ter beschikking. Uit verweerders 

verklaringen ter zitting kan tevens worden opgemaakt dat een hotelboeking, voorafgaand aan de 

aankomst in de luchthaven te Zaventem, op het eerste zicht niet zou leiden tot een terugdrijving 

ingevolge de vigerende coronamaatregelen.    

 

Verzoekers vallen niet onder te toepassing van artikel 3, eerste lid, 6° aangezien op het eerste zicht niet 

blijkt dat zij worden geacht “de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

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

te kunnen schaden” aangezien ze onder meer recente negatieve covid-attesten bijbrachten.  

 

Het blijkt niet uit de handelwijze van verzoekers dat ze de bedoeling hebben een inbreuk te plegen (of 

zoals in de nota verweerder wordt gesteld “van plan waren om de Covid-regels te overtreden”) op de 

maatregelen die werden ingesteld teneinde de verspreiding van het coronavirus te verspreiden. Uit de 

handelwijze van verzoekers kan op het eerste zicht geen inbreuk worden vastgesteld op artikel 3, eerste 

lid, 7° van de Vreemdelingewet aangezien niet deugdelijk wordt gemotiveerd dat zij worden geacht de 

openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen schaden.  

 

Verzoekers maken derhalve op het eerste zicht aannemelijk dat de bestreden beslissingen niet 

afdoende gemotiveerd zijn waar deze stellen dat zij “Word[en] 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°)”.  

 

10. 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. 

 

Verzoekers voeren gelet op het voorstaande op het eerste zicht een ernstig middel aan inzake de 

voorgehouden schending van de in de bestreden beslissingen gestelde motivering, ten aanzien van elke 

verzoeker afzonderlijk, dat hij “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°)”.  

 



  

 

RvV X - Pagina 9 van 10 

11. 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 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke tenuitvoerlegging 

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

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekende partij zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Ze dient integendeel zeer 

concrete gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel ondergaat of kan ondergaan.  

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, §2 , eerste lid van de vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2° van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekende partij kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41 247).  

 

Verzoekers voeren aan de ze naar België komen ter ondersteuning van de twee dochters van eerste 

verzoeker: een dochter Thérèse is sinds een maand moeder geworden en dochter Marie-Merci zou 

bevallen in januari 2021. Verweerder betwist niet de stelling in het verzoekschrift dat eerste verzoeker 

reeds zestien keer tussen Rwanda en België reisde en dat het voor tweede verzoeker de tweede maal 

is.  

 

Ingevolge de disproportionaliteit van de bestreden beslissingen, met name een terugdrijving naar 

Rwanda en intrekking van het visum hoewel aan verzoekers geen concrete intentie kan worden 

toegeschreven om de in België vigerende coronamaatregelen te negeren of te miskennen, kan 

aangenomen worden dat het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van 

verzoekers op afdoende wijze werd aangetoond. 

 

12. Uit wat voorafgaat volgt dat voldaan is aan de drie cumulatieve voorwaarden om over te gaan tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

dient te worden bevolen.  

 

13. 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: 
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Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 30 december 2020 tot intrekking van 

een visum en tot terugdrijving (bijlagen 11), wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes januari tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. VALGAERTS, toegevoegd griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS W. MULS 

 


