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 nr.  275 598 van 28 juli 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Marine Leurquin 

Grote Voie 226 

4040 Herstal 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 27 juli 2022 om 15.47 

uur heeft ingediend via J-BOX om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing houdende bevel tot terugdrijving van 26 juli 2022. 

 

Gezien het verzoekschrift dat de verzoeker op 27 juli 2022 om 15.55 uur heeft ingediend via J-BOX om 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van dezelfde 

beslissing. 

 

Gezien het verzoekschrift dat de verzoeker, op 27 juli 2022 om 17.35 uur heeft ingediend via J-BOX om 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van dezelfde 

beslissing. 

 

Gezien het verzoekschrift dat de verzoeker op 27 juli 2022 om 17.35 uur heeft ingediend via J-BOX om 

bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen van dezelfde 

beslissing. 

 

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 27 juli 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juli 2022 om 14.30 

uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 
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Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESSEN, die loco advocaat M. LEURQUIN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker komt op 26 juli 2022 aan op de luchthaven te Brussel met een vlucht uit de Verenigde 

Staten van Amerika om het huwelijk van zijn zoon in België bij te wonen. Hij wordt tegengehouden aan 

de grenspost. 

 

1.2. Diezelfde dag nog wordt een beslissing tot terugdrijving genomen (bijlage 11). Dit is de bestreden 

beslissing, gemotiveerd als volgt: 

 

“Op ........... om ........ uur, aan de grensdoorlaatpost .........., werd door ondergetekende,........... 
 

de heer / mevrouw : 
naam N. voornaam J.M.V. 

geboren op X geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Uganda 

houder van het document reisdocument Verenigde Staten van Amerika nummer […] 
afgegeven te U.S. Citizenship and Immigration Services op : 06.07.2022 

 

afkomstig uit Chicago met UA972 (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) : 

 

[…] 
 
(C) Is niet in het bezit van een geldig visum of een geldige machtiging tot verblijf (art. 3, eerste lid, 
1°/2°) 

 

Reden van de beslissing: Betrokkene is in het bezit van een reisdocument van de Verenigde Staten 
van Amerika met vermelding “Permit to Re-enter” en een verblijfstitel van de Verenigde Staten. 
Echter zijn reisdocument is onderhevig aan de visumplicht en zijn verblijfstitel is niet visum 
vervangend. Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum voor binnenkomst en verblijf te 
België. 
 
[…]” 

 

 

2. Over de rechtspleging  

 

De verzoeker heeft op woensdag 27 juli 2022 vier verzoekschriften tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid ingediend. Een eerste verzoekschrift in het Frans werd ingediend om 15.47 uur; een 

tweede verzoekschrift in het Nederlands om 15.55 uur; vervolgens werden om 17.35 uur kort achtereen 

een verzoekschrift in het Nederlands en het Frans ingediend.  

 

Naar luid van artikel 39/68-2, eerste lid van de vreemdelingenwet worden meerdere verzoekschriften die 

tegen dezelfde beslissing worden ingediend van rechtswege gevoegd. In dit geval wordt geoordeeld op 

grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk aan de Raad 

en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te oordelen.  

 

Ter terechtzitting hierop gewezen bevestigt de advocate van verzoeker dat de zaak moet worden 

behandeld op grond van het laatst ingediende verzoekschrift, dit is het Franstalige verzoekschrift 

ingediend op 27 juli 2022 om 17.35 uur. 

 

Verzoeker wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften. 
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3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 
3.1. Het verzoekschrift tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingediend op 27 juli 2022, 
daar waar de bestreden beslissing ter kennis werd gebracht op 26 juli 2022. Aldus is het ingediend binnen 
de termijn van tien dagen voorzien in artikel 39/82, §2, vierde lid, van de vreemdelingenwet. 
 
Er is voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 43, § 1, eerste lid van het PR RvV. Verzoeker 
wijst er immers terecht op dat hij van zijn vrijheid is beroofd met het oog op de gedwongen 
tenuitvoerlegging van de beslissing tot terugleiding die op elk ogenblik kan plaatsvinden en heeft dus de 
feiten uiteengezet die de indiening van de vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 
Verweerder betwist het hoogdringende karakter van de vordering niet.  

 
3.2. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van 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.  
 

3.3. Over de voorwaarde van de middelen 

 

3.3.1. Verzoeker voert twee middelen aan. In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van het 

beginsel van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel. Hij betoogt dat hij in het bezit 

is van een Amerikaanse “green card” en wettig verblijft in de Verenigde Staten. Hij komt naar België om 

het huwelijk van zijn zoon bij te wonen en heeft  de intentie heeft om op 7 augustus terug te vertrekken. 

Hij heeft banden in de Verenigde Staten, vormt geen risico voor de openbare orde en beschikt over 

voldoende bestaansmiddelen.  

In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1.2 van de Verordening (EG) nr. 

539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de 

onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van 

derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld. Verzoeker betoogt dat hij een 

Amerikaans paspoort en een Amerikaanse verblijfsvergunning (groene kaart) voorlegde, zodat hij moet 

worden beschouwd als Amerikaans onderdaan en derhalve gerechtigd is om zonder visum België binnen 

te komen en er negentig dagen te verblijven.  

 

3.3.2. De Raad merkt op dat de bestreden beslissing determinerend gemotiveerd is op het enige motief 

dat verzoeker als Oegandese staatsburger niet in het bezit is van het vereiste visum om België te mogen 

binnen te komen. In de mate verzoeker in de middelen een betoog houdt omtrent het doel en de 

omstandigheden van zijn verblijf in België, houdt dit betoog geen verband met het determinerend motief 

van de bestreden beslissing en is het niet relevant voor de beoordeling van de zaak. 

 

Naar luid van artikel 6.1. b), van de Schengengrenscode dienen onderdanen van derde landen in het bezit 

te zijn van een geldig visum, indien vereist op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 

15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van 

de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de 

onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld.  

 

De verordening 539/2001 werd ingetrokken en vervangen door de Verordening (EU) 2018/1806 van het 

Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst van derde landen 

waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum 

en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld. Uit bijlage 1 bij deze 

Verordening blijkt dat Oeganda vermeld wordt als land waarvan de onderdanen bij overschrijding van de 

buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 

 

In het verzoekschrift wordt uitdrukkelijk erkend dat verzoeker de Oegandese nationaliteit heeft. Nergens 

uit het verzoekschrift of de voorgelegde stukken blijkt dat verzoeker Amerikaans staatsburger is.  

Verzoeker legt weliswaar naast zijn “green card” ook een paspoort voor, uitgegeven door de U.S. 

Citizenship and Immigration Services. Dit paspoort vermeldt echter dat verzoeker de Oegandese 

nationaliteit heeft. Verzoeker duidt geen enkele rechtsregel aan waaruit blijkt dat het feit dat verzoeker 

een permanente verblijfsstatus heeft in de Verenigde Staten en beschikt over een reispas uitgegeven door 

de Amerikaanse overheid, hem als Oegandees burger zou vrijstellen van de visumplicht.  
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3.3.3. Ter terechtzitting toont de advocate van verzoekster op haar telefoon een foto van een Oegandese 

vluchtelingenkaart van verzoeker, uitgegeven in 2013. Daarop wordt vermeld dat verzoeker de Congolese 

nationaliteit zou hebben. Zij houdt voor dat verzoeker erkend vluchteling is.  

 

Vooreerst merkt de Raad op dat hiermee ter zitting een nieuwe grondslag wordt gegeven aan het middel, 

die geen steun vindt in het verzoekschrift en om die reden niet ontvankelijk is. Verder kan uit de foto van 

een Oegandese vluchtelingenkaart niet worden afgeleid op grond van welke status verzoeker verblijf 

houdt in de Verenigde Staten. Voor zover verzoeker hiermee tracht aan te tonen dat hij in de Verenigde 

Staten erkend vluchteling is, blijkt uit de stukken die werden voorgelegd niet dat verzoeker houder zou 

zijn van een internationaal erkend paspoort of reisdocument dat hem zou vrijstellen van de visumplicht.  

 

3.3.4. De middelen zijn niet ernstig. 

 

 

3.4. Er werden geen ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten 

beslissing kunnen verantwoorden. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid te verwerpen. 

 

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 achtentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

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

 

mevr. M.-C. VERTOMMEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M.-C. VERTOMMEN C. VERHAERT 

 


