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 nr. 172 147 van 19 juli 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X  

2. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

18 juli 2016 hebben ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van twee beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 12 en 13 juli 2016 tot terugdrijving (bijlagen 

11) en van twee beslissingen van dezelfde overheid van dezelfde data tot nietigverklaring van een 

visum. 

 

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 18 juli 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juli 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. MANDELBLAT, die loco advocaat C. MANDELBLAT 

verschijnt voor de verzoekende partijen en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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De tweede verzoekende partij verklaart de nationaliteit van Congo (D.R.) te bezitten en geboren te zijn 

op 2 augustus 1982. 

 

De tweede verzoekende partij komt in de ochtend van 12 juli 2016 aan te Zaventem, komende van 

Kinshasa. Zij is in het bezit van een geldig paspoort, met een visum type C. Het visum werd afgegeven 

door de Belgische ambassade en is geldig van 10 juli 2016 tot 13 september 2016. 

 

Op 12 juli 2016 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) de beslissing tot terugdrijving. Dit is thans de eerste 

bestreden beslissing: 

 

“naam N. […] voornaam F. B. […] 

geboren op 02.08.1982 te Mbandaka geslacht (m/v) Vrouwelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Congo (Dem. Rep.) 

+ 4 kinderen : B. S. N. […] (°14.12.2009), D. B. […] (°05.03.2006), A. Z. […]  (°07.03.2012) en K. B. […] 

(°22.05.2015) – nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

houder van het document nationaal paspoort van Congo nummer OP0037407 

afgegeven te MINAFFET op : 16.04.2016 

houder van het visum nr. 011519684 van het type C afgegeven door Belgische ambassade in 

vertegenwoordiging van Frankrijk te Kinshasa 

geldig van 10.07.2016 tot 13.09.2016 voor een duur van 50 dagen 

afkomstig uit Kinshasa met SN358 (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) : 

[…] 

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 reist samen met haar vier minderjarige kinderen en verklaart op 

doorreis te zijn naar Parijs (Frankrijk) voor toerisme. Ze legt een toeristische planning voor doch buiten 

de Eiffeltoren kent ze geen enkele toeristische trekpleister of bezienswaardigheid vermeld op deze 

planning. Ze verklaart ook geen vrienden of familie in Frankrijk te hebben welke haar wegwijs kan 

maken en kan geen enkele toelichting geven omtrent enige activiteit tijdens haar voorgenomen verblijf 

van 49 dagen (terugkeerticket dd. 29.08.2016) in Frankrijk. Ze verklaart dat haar echtgenoot haar in 

Frankrijk zal komen vervoegen doch kan geen vluchtgegevens opgegeven. 

Verder legt ze een hotelreservatie voor van het “Hipotel Paris Nation Gare de Lyon” in Parijs voor van 

12.07.2016 tot 29.07.2016. Deze reservatie is enkel op naam van haarzelf en de genaamde B. I.W. […] 

welke haar echtgenoot zou zijn. Betrokkene kan niet aantonen waar zij de resterende periode van 1 

maand zal logeren.” 

 

Op 12 juli 2016 neemt de gemachtigde de beslissing tot nietigverklaring van het visum type C. Dit is 

thans de tweede bestreden beslissing: 

 

“het doel en omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond (artikel 32, 1, 

a), II 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 

haar vier minderjarige kinderen en verklaart op doorreis te zijn naar Parijs (Frankrijk) voor toerisme. Ze 

legt een toeristische planning voor doch buiten de Eiffeltoren kent ze geen enkele toeristische 

trekpleister of bezienswaardigheid vermeld op deze planning. Ze verklaart ook geen vrienden of familie 

in Frankrijk te hebben welke haar wegwijs kan maken en kan geen enkele toelichting geven omtrent 

enige activiteit tijdens haar voorgenomen verblijf van 49 dagen (terugkeerticket dd. 29.08.2016) in 

Frankrijk. Ze verklaart dat haar echtgenoot haar in Frankrijk zal komen vervoegen doch kan geen 

vluchtgegevens opgegeven. 

Verder legt ze een hotelreservatie voor van het “Hipotel Paris Nation Gare de Lyon” in Parijs voor van 

12.07.2016 tot 29.07.2016. Deze reservatie is enkel op naam van haarzelf en de genaamde B. I. W. 

[….] welke haar echtgenoot zou zijn. Betrokkene kan niet aantonen waar zij de resterende periode van 1 

maand zal logeren.” 

 

De eerste verzoekende partij verklaart de nationaliteit van Congo (D.R.) te bezitten en geboren te zijn op 

31 augustus 1976. 
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De eerste verzoekende partij komt in de ochtend van 13 juli 2016 aan te Zaventem, komende van 

Kinshasa. Zij is in het bezit van een geldig paspoort, met een visum type C. Het visum werd afgegeven 

door de Franse ambassade te Kampala en is geldig van 11 juli 2016 tot 25 augustus 2016. 

 

Op 13 juli 2016 neemt de gemachtigde de beslissing tot terugdrijving. Dit is thans de derde bestreden 

beslissing:  

 

“de heer / mevrouw : 

naam B. […] voornaam I. W. […] 

geboren op 31.08.1976 te Kinshasa geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Congo (Dem. Rep.) 

houder van het document nationaal paspoort van Congo nummer OB0761754 afgegeven te MINAFFET 

op : 02.03.2015 

houder van het visum nr. 512519680 van het type C afgegeven door Franse ambassade in Kampala 

geldig van 11.07.2016 tot 25.08.2016 voor een duur van 30 dagen afkomstig uit Kinshasa met SN35 

(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) : 

[…] 

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 verklaart voor toerisme naar Parijs (Frankrijk) door te reizen. 

Betrokkene zou normalerwijze gisteren 12.07.2016 samen met zijn gezin (vrouw + 4 kinderen) zijn 

toegekomen. De echtgenote van betrokkene, de genaamde N. F. […], en de vier kinderen werden 

gisteren wegens een onduidelijk reismotief de toegang tot het Schengengrondgebied geweigerd en 

maken onderwerp uit van grensverslag n° BN/16-02.551. 

Op basis van de gegevens van de dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat de echtgenote van betrokkene 

en de zus/vriendin, de genaamde P. L. […], verklaren voor toerisme en medische redenen naar 

Frankrijk door te reizen. De echtgenote van betrokkene verklaart ook dat haar grote zus, de genaamde 

[D.], welke woonachtig is in Frankrijk alle afspraken met geneesheren heeft geregeld. Betrokkene heeft 

geen weet van medische afspraken en/of medisch reismotief van zijn echtgenote. Verder blijkt uit de 

gegevens van het “VIS” (Visum Information System) dat het visum van betrokkene werd afgeleverd voor 

een familiebezoek in Frankrijk doch betrokkene verklaart voor toerisme te willen doorreizen en is niet in 

het bezit van uitnodiging van familieleden in Frankrijk. Betrokkene is voorzien om terug te keren op 

03.08.2016 naar Kinshasa terwijl zijn vrouw terugkeertickets voorlegt voor haarzelf en de kinderen dd. 

29.08.2016. Op basis van de administratieve vaststellingen en de tegenstrijdige verklaringen van 

betrokkene en zijn echtgenote blijkt dat betrokkene noch zijn echtgenote het voorgenomen reismotief 

kunnen staven. 

Betrokkene is buiten zijn nationaal paspoort van Congo en het Schengenvisum ook in het bezit van een 

“Laissez-Passer” afgeleverd door de Verenigde Naties. Aangezien betrokkene niet in het bezit is van 

een missieorder en niet in dienstverband reist kan hij is volgens de Schengengrenscode niet beroepen 

op het statuut verbonden aan dit reisdocument.” 

 

Op 13 juli 2016 neemt de gemachtigde de beslissing tot nietigverklaring van het visum type C. Dit is 

thans de vierde bestreden beslissing:  

 

“het doel en omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond (artikel 32, 1, 

a), II 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 verklaart voor toerisme naar Parijs (Frankrijk) door te reizen. Betrokkene zou normalerwijze 

gisteren 12.07.2016 samen met zijn gezin (vrouw + 4 kinderen) zijn toegekomen. De echtgenote van 

betrokkene, de genaamde N. F. […], en de vier kinderen werden gisteren wegens een onduidelijk 

reismotief de toegang tot het Schengengrondgebied geweigerd en maken onderwerp uit van 

grensverslag n° BN/16-02.551. 

Op basis van de gegevens van de dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat de echtgenote van betrokkene 

en de zus/vriendin, de genaamde P. L. […], verklaren voor toerisme en medische redenen naar 

Frankrijk door te reizen. De echtgenote van betrokkene verklaart ook dat haar grote zus, de genaamde 

[D.], welke woonachtig is in Frankrijk alle afspraken met geneesheren heeft geregeld. Betrokkene heeft 

geen weet van medische afspraken en/of medisch reismotief van zijn echtgenote. Verder blijkt uit de 
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gegevens van het “VIS” (Visum Information System) dat het visum van betrokkene werd afgeleverd voor 

een familiebezoek in Frankrijk doch betrokkene verklaart voor toerisme te willen doorreizen en is niet in 

het bezit van uitnodiging van familieleden in Frankrijk. Betrokkene is voorzien om terug te keren op 

03.08.2016 naar Kinshasa terwijl zijn vrouw terugkeertickets voorlegt voor haarzelf en de kinderen dd. 

29.08.2016. Op basis van de administratieve vaststellingen en de tegenstrijdige verklaringen van 

betrokkene en zijn echtgenote blijkt dat betrokkene noch zijn echtgenote het voorgenomen reismotief 

kunnen staven. 

Betrokkene is buiten zijn nationaal paspoort van Congo en het Schengenvisum ook in het bezit van een 

“Laissez-Passer” afgeleverd door de Verenigde Naties. Aangezien betrokkene niet in het bezit is van 

een missieorder en niet in dienstverband reist kan hij is volgens de Schengengrenscode niet beroepen 

op het statuut verbonden aan dit reisdocument.” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (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 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 administratieve 

rechtshandeling worden besloten indien er ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging 

van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan 

berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

2.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvings-

maatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de 

tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

2.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevinden de verzoekende partijen zich in een situatie waarbij zij zijn vastgehouden in een 

welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet. In dit geval 

wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk vermoed. 

 

Het uiterst dringende karakter van de vordering staat dan ook vast. Dit wordt ook niet betwist door de 

verwerende partij. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 
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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 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

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

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

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

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

gaan tot een beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

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

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

noodzakelijkheid gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke 

verdedigbare grief op grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die 

ingaat tegen een van de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief 

resultaat moet leiden. De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de Staat doet 

wegen, varieert volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, 

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

 

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

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

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

Koninkrijk, § 113). 

 

2.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

2.3.2.1. In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van de artikelen 3 en 

62 van de Vreemdelingenwet, van de beginselen van de goede administratie en van artikel 34.1/2 van 

de Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode).  

 

2.3.2.1.1. Verzoekers betwisten dat het doel en de omstandigheden van hun voorgenomen verblijf 

onduidelijk zijn. Ze gaan in op de verschillende motieven van de bestreden beslissingen, en brengen 

stukken bij om hun verklaringen gedaan bij de grenspolitie te staven. Verzoekers lichten hun middel als 

volgt toe:  

 

“L’art. 3 §1er al 3 dispose que : 

« Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités 

chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui se trouve dans un des cas suivants: 

3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour 

envisagé; » 

 

L’art. 34 1 / 2 de la Directive 810/2009 dispose que : 

1. Un visa est annulé s’il s’avère que les conditions de délivrance du visa n’étaient pas remplies au 

moment de la délivrance, notamment s’il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de 

manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l’État membre de 

délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d’un autre État membre, auquel cas 

les autorités de l’État membre de délivrance en sont informées. 

 

En l’espèce, les requérants ont présenté aux autorités aéroportuaires les documents suivants : 
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La requérante a d’abord déposé le guide touristique, la réservation d’hôtel, l’argent liquide (2700 $) et sa 

carte bancaire internationale master card (d’une réserve de 50.000 $). Le requérant a ensuite déposé la 

lettre de son employeur avec les noms de son épouse et de ses enfants et dans laquelle il confirme que 

la famille envisageait de voyager avec sa famille pour les vacances d'été en France. Elle était 

également en possession de l’autorisation de sortie délivrée par les autorités congolaises ; document 

préalable à toute sortie du pays. (pièce 7) 

 

Le requérant a également présenté son laisser passez mais il a d’emblée déclaré que tout détenteur de 

laisser passer est normalement exempté du visa mais seulement dans le cas d’un voyage officiel. C’est 

la raison pour laquelle le requérant a dû introduire une demande de visa avec son passeport national 

car il ne voyageait pas dans le cadre de son travail au moyen de son laisser passer mais voyageait à 

titre personnel dans le cadre d’un voyage touristique. 

 

Les documents et informations précités ont donc été jugés suffisants par les autorités françaises pour 

l’octroi d’un visa. C’est donc à tort que la demande de visa est jugée à postériori frauduleuse par la 

partie adverse. 

 

En effet, le requérant est employé au sein de l’ONU ; il perçoit un revenu mensuel net de +/- 11.000 $ ; il 

est couvert (ainsi que chaque membre de sa famille individuellement) d’une assurance de soins de 

santé internationale auprès de la compagnie CIGNA. (pièce 8) 

 

Rien dans le profil de cette famille ne justifiait méfiance de la part des autorités françaises. 

C’est donc de manière inadéquate que la partie adverse a estimé que les requérants n’étaient pas en 

possession des documents justifiant l’objet de leur séjour alors qu’ils ont été jugés satisfaisants par les 

autorités françaises pour la délivrance de ce visa. 

Dans un dossier similaire, tout à fait transposable au cas d’espèce, le Conseil de céans a considéré, 

dans un arrêt n° 168 007 du 23.05.2016 que : 

« Il s’ensuit que le Conseil estime que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de 

comprendre de par sa formulation laconique quels sont les documents qui feraient défaut afin d’apporter 

la justification de « l’objet et des conditions du séjour envisagé» et pour quelles raisons lesdits 

documents ne suffisent pas en l’occurrence à apporter cette preuve… 

Or, le Conseil constate que ces pièces attestent à suffisance des facilités financières de la famille et de 

la justification de l’objet et des conditions de séjour de la partie requérante, de son époux- haut cadre 

d’une société publique congolaise- et de leur enfant, à savoir « un congé de détente » d’une vingtaine 

de jours en France. Il appert donc que le motif de la décision attaquée entre prima facie en contradiction 

avec les pièces du dossier administratif.» 

C’est également à tort que la partie adverse a considéré que le but et les circonstances du séjour 

envisagé étaient insuffisamment démontrés et que les requérants n’étaient pas en possession des 

documents justifiant l’objet de leur séjour en France. 

La partie adverse reproche diverses lacunes aux requérants auxquelles ils souhaitent répliquer ci-après 

: 

A. En ce qui concerne la requérante, Mme F. B.N. […] 

D’emblée, il convient d’insister sur le fait qu’au moment de son interception à l’aéroport, la requérante 

venait de voyager, seule, durant huit heures avec ses quatre enfants, ce qui est particulièrement 

éreintant.  

Il se peut qu’elle se soit montrée imprécise lors de certaines réponses mais cela est compréhensible 

alors qu’elle ne s’attendait pas à une interception traumatisante et que son plus jeune enfant âgé d’à 

peine une année devait être nourri. 

La requérante et ses enfants ont été enfermés dans un petit local durant dix heures ! De six heures du 

matin à seize heures de l’après-midi, ce qui est traumatisant pour une mère de famille qui n’a rien à se 

reprocher et qui devait s’occuper de ses enfants qui ne comprenaient pas la situation et qui tournaient 

en rond. 

1. Il lui est reproché d’ignorer les attractions touristiques qu’elle devait visiter à Paris en dehors de la 

tour Effel. 

Comme précité, en tant que mère au foyer de quatre enfants, ce n’est pas elle qui a organisé le voyage 

en France mais bien son époux. Elle n’a pas pris la peine de lire son guide touristique mais cela n’est 

nullement suffisant pour lui annuler son visa. 

Elle n’avait jamais voyagé en Europe précédemment ; il ne peut dès lors pas lui être reproché des 

lacunes relatives à un pays dans lequel elle ne s’est jamais rendue par le passé ; c’est la raison pour 

laquelle elle avait emporté un guide touristique avec elle afin de se renseigner sur les attractions 

touristiques. 
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C’est son époux qui devait prendre le voyage en main et elle lui faisait confiance à ce sujet. 

En outre, elle ne s’exprime pas parfaitement en français, langue dans laquelle s’est déroulée l’entretien 

avec l’agent de police. Elle a donc rencontré des difficultés de compréhension lors de cet interrogatoire. 

Aucun interprète n’a été appelé à l’aéroport pour lui expliquer ses droits et pour lui traduire les questions 

de l’officier de police. 

Une imprécision ne peut dès lors pas être retenue alors qu’elle ne maîtrise pas suffisamment la langue 

dans laquelle elle a été contrainte de s’exprimer. 

 

2. Il lui est reproché d’avoir déclaré ne pas avoir de famille en France. 

Ce reproche est non fondé dans la mesure où la requérante a déclaré posséder de la famille en France, 

à savoir une grande sœur dénommée [D.]. 

Ce reproche est d’ailleurs contredit par la décision d’annulation de visa de son époux notamment 

motivée comme suit : 

« L’épouse déclare aussi que sa grande sœur [D.] qui vit en France a réglé les rendez-vous avec les 

docteurs. » 

Par conséquent, les deux décisions se contredisent au sujet de la famille de la requérante en France. 

3. Il lui est reproché de n’avoir pu donner d’informations sur le vol de son époux. 

Son époux devait quitter Kampala en Ouganda d’abord le 09.07.2016 pour la rejoindre à Kinshasa afin 

de partir tous ensemble à Paris en date du 11.07.2016. 

N’ayant finalement obtenu son visa à l’Ambassade de France que le 11.07.2016, il a postposé son vol 

de deux jours pour quitter Kampala le 11.07.2016 à bord d’un vol des Nations-Unies. 

Malheureusement, en date du 11.07.2016, il a été informé que ce vol était complet et a dû se résigner à 

prendre le vol du lendemain 12.07.2016. Il ne voyagerait donc pas avec son épouse et leurs enfants 

mais la rejoindrait le 13.07.2016 à Paris. 

Les détails des vols (et leur modification) du requérant sont confirmés par un document du 03.07.2016 

émanant des Nations Unies et reprenant tout l’itinéraire en ce compris son vol retour vers le Soudan 

(pièce 9) 

Face à ces modifications de vol, la requérante n’a pu donner des explications précises mais savait que 

son époux la rejoindrait le lendemain à Paris. 

 

4. Il lui est reproché d’avoir fourni une réservation d’hôtel à Paris uniquement du 12 juillet au 29 juillet 

et son nom propre et celui d’ I.B. […] (« qui serait son époux »). 

Il était aisé, sur base des passeports des enfants, de vérifier que I.B. […] était bien le père des enfants 

et donc qu’il était logique qu’il s’agisse bien de son époux. 

En ce qui concerne sa réservation d’hôtel, la famille avait décidé d’aviser une fois sur place. Il était 

prévu soit de prolonger leur réservation d’hôtel au départ du requérant soit que son épouse et leurs 

enfants aillent loger le reste du séjour chez la sœur du requérant qui vit également à Paris. 

Les moyens financiers de la famille leur permettent de changer d’hôtel en cours de séjour. 

B. En ce qui concerne le requérant, M. I.W.B. […] 

 

1. Il est reproché au requérant d’ignorer les rendez-vous que la sœur de son épouse a pris avec des 

docteurs en France. 

Comme expliqué précédemment, le requérant réside au Soudan dans le cadre de sa mission au sein de 

l’ONU. Cela faisait six mois qu’il n’était pas rentré au Congo. 

Il n’était pas en contact avec sa belle-sœur et a laissé son épouse le soin de contacter sa propre sœur 

pour prendre rendez-vous avec un orthopédiste. Il ne connaissait donc pas les détails des rendez-vous 

médicaux organisés par son épouse. 

De plus, il a compris la question de l’agent à ce sujet comme s’il lui était demandé si le rendez-vous 

médical était l’objet premier du voyage ce à quoi il a répondu par la négative. 

2. Il est reproché au requérant que le motif du visa était « visite familiale » alors qu’il a déclaré vouloir 

faire du tourisme et qu’il n’est pas en possession d’une invitation des membres de sa famille en France. 

Le but de voyage de la famille était multiple : Le premier était de faire un beau voyage en famille en 

France. Le second était de rendre visite à la famille de la requérante et le troisième était de profiter de 

ce voyage pour faire examiner leur fille [A.] par un orthopédiste. 

Le requérant maintient qu’il n’a pas demandé de visa « visite familiale ». Si cela ressort du dossier de 

visa français, il doit s’agir d’une erreur. D’ailleurs, comme mentionné dans la décision attaquée, 

l’Ambassade de France n’a pas exigé d’invitation des membres de la famille ce qui aurait été une pièce 

nécessaire en cas de visa « visite familiale » 

Les autorités françaises n’ont donc pas émis de doute quant au réel motif de voyage de la famille. 

C’est la raison pour laquelle le requérant a d’emblée déclaré à l’immigration belge que le but du voyage 

était le tourisme. 
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En ce qui concerne les rendez-vous médicaux, il convient encore d’insister sur le fait que le requérant 

bénéficie d’une assurance de soins de santé internationale auprès de la compagnie CIGNA. La 

description de la couverture précise que « les traitements et services médicaux reçus dans le monde 

entier, y compris les Etats-Unis, sont couverts par la police ». 

La couverture de cette assurance relative à [A.] est valable jusqu’au 31.12.2037 et l’assurance aurait 

pris en charge tous les frais y compris ambulatoires. 

Vu la médiocrité des soins au Congo, la famille a décidé de faire d’une pierre deux coups et de profiter 

de ce voyage pour qu’[A.] puisse être reçue en consultation orthopédique par un spécialiste dans un 

hôpital réputé. 

Le but initial du voyage était donc le tourisme même si en même temps il était prévu de passer du 

temps en famille et de se rendre, pour [A.], en consultation médicale. 

L’un n’empêche pas l’autre même s’il fut difficile, et on le comprend vu les circonstances de leur 

interception, pour les requérants de l’expliquer de cette façon. 

Au lendemain de leur interception, la demi-sœur de la requérante, Mme P. L. […], a adressé un mail à la 

partie adverse pour l’informer de ce que [A.] allait rater son rendez-vous médical. C’est ce qui lui 

paraissait le plus injuste à ce moment précis et c’est ce sur quoi elle voulait attirer l’attention de la partie 

adverse. 

Cela n’est pourtant pas contradictoire avec les déclarations des requérants qui l’un comme l’autre ont 

déclaré venir avec le but (premier) de faire du tourisme, c’est-à-dire de faire un beau voyage tous réunis 

en famille. 

3. Il est reproché au requérant d’avoir prévu de retourner à Kinshasa le 03.08.2016 alors que les billets 

de retour de son épouse et de leurs enfants sont datés du 29.08.2016. 

Le requérant était tenu de rentrer au début du mois d’août pour des raisons professionnelles tandis que 

son épouse n’est tenue qu’au délai de la rentrée scolaire. C’est ainsi que le couple a décidé que la 

requérante et les enfants pourraient encore profiter de leurs vacances. 

A cet égard, il convient encore de noter que les frais d’inscription scolaire des enfants pour la rentrée de 

septembre 2016 a déjà été payée et que la preuve a été jointe au dossier visa. (pièce 10) 

4. La partie adverse constate que le requérant est en possession, en dehors de son passeport national 

du Congo et du visa Schengen, d’un laisser passer délivré par les Nations-Unies mais lui reproche de 

ne pas être en possession d’un ordre de mission ni de voyager comme salarié. 

Il est logique que le requérant ne soit pas en possession d’un tel document puisqu’il voyageait à titre 

privé, en dehors du cadre professionnel, dans le but de passer un séjour de détente avec sa famille en 

France. 

Par ailleurs, le requérant a produit lors de son interception une attestation des Nations Unies du 

12.04.2016 selon laquelle M. I.B. […]  est un membre des Nations Unies et qu’il envisage de voyager 

avec sa famille (dont les noms et dates de naissance sont repris in extenso) en France et que « toute 

assistance rendue à M.B. […] sera hautement appréciée. » (pièce 11)  

Il s’agit donc d’un voyage que la famille avait prévu de longue date ; voyage connu tant des autorités 

congolaises que de l’ONU. 

En l’espèce, la partie adverse a pris sa décision sans tenir compte des éléments concrets et réels de la 

cause, puisque dans la décision attaquée il n'a nullement été fait mention de la situation réelle des 

requérants et notamment de leur situation financière aisée, du payement de l’inscription des enfants 

pour la prochaine rentrée, de l’examen médical de leur fille [A.], du projet de ce voyage connu de l’ONU 

depuis le mois d’avril 2016…  

La partie adverse ne s’est donc pas mise en possession de tous les éléments de la cause pour pouvoir 

statuer qu’en parfaite connaissance de cause, après s’être mise dans les meilleures conditions pour 

apprécier sainement l’opportunité de la décision. 

Ce faisant, la décision repose sur une motivation constitutive d'un excès de pouvoir, méconnaissant par 

la même l'obligation de motivation matérielle des actes administratifs au sens de l'article 62 de la loi. 

Par conséquent, la partie adverse, a traité le dossier des requérants d’une manière contraire au devoir 

de minutie et de précaution. 

La partie adverse a donc excédé les limites d’une appréciation raisonnable et a agi d’une manière 

stéréotypée et excessivement rigoureuse, sans avoir procédé à un examen de la situation globale 

actuelle des requérants et de leur famille commettant ainsi un excès de pouvoir en méconnaissance du 

principe de proportionnalité, de minutie et de précaution. 

Considérant qu’en effet, il paraît manifeste qu’en tout état de cause l’acte attaqué est disproportionné 

dans la sanction qu’elle induit. » 

 

 

2.3.2.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt: 
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“Zij betogen aan de luchthavenautoriteiten een toeristische gids, een hotelreservatie, een Mastercard, 

een laissez-passer voor verzoeker, als bediende bij de VN, een toestemming van de Congolese 

autoriteiten om het land te mogen verlaten, documenten die eveneens aan de Franse autoriteiten 

werden voorgelegd en op basis waarvan zij een visum hebben bekomen. 

 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing m.b.t. de nietigverklaring van 

het visum luidt als volgt: 

 

Voor verzoeker 

“[…]” 

 

Voor verzoekster 

“[…]” 

 

Zij tonen met hun betoog niet aan dat de overwegingen die de bestreden beslissing onderbouwen 

kennelijk foutief of onredelijk zijn, met name dat er tegenstrijdigheden zijn in de de verklaringen van 

verzoeker en verzoekster, ondermeer wat betreft de medische behandeling van hun kind in Frankrijk, 

het niet op de hoogte zijn van het toeristisch programma, het al dan niet hebben van familieleden in 

Frankrijk en het niet op de hoogte zijn van verzoekster m.b.t. de vluchtgegevens van haar echtgenoot. 

 

Behoudens het feit dat verzoekers thans niet meer in het bezit zijn van een geldig visum, gelet op de 

tweede en de vierde bestreden beslissing, dient te worden opgemerkt dat de afgifte van een visum en 

de grenscontrole twee afzonderlijke zaken zijn. De loutere omstandigheid dat aan verzoekers een visum 

werd afgeleverd, belet niet dat zij bij hun aankomst aan een grenscontrole kunnen worden onderworpen 

en desgevallend de nodige uitleg en stukken dienen te kunnen verschaffen/voorleggen die het doel van 

het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden rechtvaardigen.  

 

Verzoekers, die werden bijgestaan door een reisbureau voor het organiseren van hun reis behoorden dit 

te weten. 

 

Het tweede middel is niet ernstig.” 

 

2.3.2.1.3. De Raad kan als annulatierechter enkel een wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing 

uitoefenen (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 94). Dit 

houdt in dat de Raad in het raam van de uitoefening van zijn wettelijk toezicht niet bevoegd is om zijn 

beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is 

enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet tot een 

onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr.101.624). 

 

Artikel 3 van de Vreemdelingenwet, waarvan verzoekers de schending aanvoeren, 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:  

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

artikel 2 vereiste documenten;  

2° wanneer hij het Rijk poogt binnen te komen zonder in het bezit te zijn van de bij artikel 2 vereiste 

documenten;  

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

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden;  

4° wanneer hij niet over voldoende middelen van bestaan beschikt, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat waar zijn toelating is gewaarborgd, en hij niet in staat is die middelen wettelijk te verwerven;  

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

Schengeninformatiesysteem;  

6° wanneer hij door de Minister, op eensluidend advies van de Commissie van advies voor 

vreemdelingen, geacht wordt 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;  
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7° wanneer hij door de Minister of diens gemachtigde geacht wordt de openbare rust, de openbare orde 

of de veiligheid van het land te kunnen schaden;  

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 een onderdaan van een derde land het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch 

opgeschort noch opgeheven is.  

Wanneer de vreemdeling die moet worden teruggedreven houder is van een geldig visum, leggen de 

met grenscontrole belaste overheden het geval ter beslissing voor aan de Minister of diens 

gemachtigde.  

Wordt de toegang tot het grondgebied geweigerd, dan annuleren zij het visum en drijven zij de 

vreemdeling terug.” 

 

De eerste en derde bestreden beslissingen vermelden uitdrukkelijk artikel 3, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet als juridische grondslag. Voormeld wetsartikel 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:  

(…)  

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

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden;  

(…)”  

 

De tweede en vierde bestreden beslissingen werden genomen op grond van artikel 34.1 van de 

Visumcode. In deze bepaling wordt het volgende gesteld:  

 

“Een visum wordt nietig verklaard indien blijkt dat op het moment van afgifte niet aan de 

afgiftevoorwaarden voldaan was, met name indien er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat 

het visum op onrechtmatige wijze is verkregen. Een visum wordt in beginsel nietig verklaard door de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat die het heeft afgegeven. Een visum kan door de bevoegde 

autoriteiten van een andere lidstaat nietig worden verklaard; in dat geval worden de autoriteiten van de 

lidstaat die het visum heeft afgegeven van de nietigverklaring in kennis gesteld.”  

 

De gemachtigde meent dat de eerste verzoekende partij niet in het bezit was van documenten die het 

doel van het voorgenomen verblijf en de omstandigheden staven. Hij baseert zich in hoofdzaak op drie 

motieven 1) dat de tweede verzoekende partij zou hebben verklaard om medische redenen naar 

Frankrijk te willen reizen, maar de eerste verzoekende partij hier geen weet van heeft, 2) uit de 

gegevens van het VIS blijkt dat het visum werd afgeleverd voor een familiebezoek, maar dat de eerste 

verzoekende partij aan de grenspolitie heeft verklaard dat zij om toeristische redenen naar Frankrijk 

komt en geen uitnodiging van familieleden kan voorleggen en 3) dat de tweede verzoekende partij een 

terugkeerticket heeft op 29 augustus 2016 en de eerste verzoekende partij een terugkeerticket voorlegt 

voor 3 augustus 2016. Voorts wordt erop gewezen dat de eerste verzoekende partij in het bezit is van 

een laisser passer afgeleverd door de Verenigde Naties, maar dat zij hiervan geen gebruik kan maken 

nu zij niet in dienstverband reist. 

 

De gemachtigde meent dat de tweede verzoekende partij niet in het bezit was van documenten die het 

doel van het voorgenomen verblijf en de omstandigheden staven. Hij baseert zich in hoofdzaak op vier 

motieven: 1) de tweede verzoekende partij legt een toeristische planning voor, doch kent geen enkele 

toeristische trekpleister of bezienswaardigheid vermeld op deze planning behoudens de Eiffeltoren, 2) 

ze verklaart ook geen vrienden of familie in Frankrijk te hebben die haar wegwijs kunnen maken en kan 

geen enkele toelichting geven omtrent enige activiteit tijdens haar voorgenomen verblijf van 49 dagen, 

3) ze kent de vluchtgegevens van haar echtgenoot niet en 4) de tweede verzoekende partij legt een 

hotelreservatie tot 29 juli 2016 voor op haar naam en de naam van haar zogenaamde echtgenoot, maar 

ze kan niet aantonen waar ze de resterende maand zal logeren.   

 

Verzoekers betwisten dat het doel van het voorgenomen verblijf en de omstandigheden niet gestaafd 

zouden zijn. 

 

Uit het verslag van inspecteur D.B.D. van 12 juli 2016 blijkt dat de tweede verzoekende partij de 

volgende documenten heeft voorgelegd: haar paspoort met Schengenvisum en het paspoort van de vier 

kinderen met Schengenvisum, de terugkeertickets, een 13 bladzijden tellende reisprogramma dat door 



  

 

RvV X - Pagina 11 van 14 

een reisbureau voor haar gemaakt werd, een mastercard op haar naam, ongeveer 2.700 dollar en een 

hotelreservatie tot 29 juli op haar naam en de naam van haar echtgenoot. 

 

Uit het verslag van inspecteur D.B.D. van 13 juli 2016 tot heropening van het dossier van 12 juli 2016  

blijkt dat eerste verzoekende partij de volgende documenten heeft voorgelegd: paspoort met visum, 

reisgegevens van de tweede verzoekende partij, kopie laissez-passer UN en begeleidende brief UN.  

 

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoekers terecht stellen dat er een tegenstrijdige motivering is tussen 

de beslissingen met betrekking tot de eerste verzoekende partij en de beslissingen met betrekking tot de 

tweede verzoekende partij. In de eerste en tweede bestreden beslissing wordt gesteld dat: “Ze (= de 

tweede verzoekende partij) verklaart ook geen vrienden of familie in Frankrijk te hebben welke haar 

wegwijs kan maken”, terwijl in de derde en vierde verzoekende partij wordt gesteld dat: “Op basis van 

de gegevens van de dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat de echtgenote van betrokkene en de 

zus/vriendin, de genaamde P. L. […], verklaren voor toerisme en medische redenen naar Frankrijk door 

te reizen. De echtgenote van betrokkene verklaart ook dat haar grote zus, de genaamde [D.], welke 

woonachtig is in Frankrijk alle afspraken met geneesheren heeft geregeld.” Uit de derde en vierde 

bestreden beslissing blijkt dus dat de verwerende partij op de hoogte was dat de tweede verzoekende 

partij een zus in Frankrijk heeft. Ter terechtzitting wordt de verwerende partij hierop gewezen. In haar 

repliek geeft de verwerende partij aan dat het een materiële vergissing betreft in de eerste en tweede 

bestreden beslissing. Bijgevolg steunen de eerste en tweede bestreden beslissing op drie motieven om 

te stellen dat de doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende aangetoond 

zijn.  

 

In de eerste en tweede bestreden beslissing wordt gesteld dat de tweede verzoekende partij de 

vluchtgegevens niet kent, en dat daarom ook het doel en de omstandigheid van het voorgenomen 

verblijf onduidelijk zijn. Uit het eMop: UNISFA Passenger document blijkt dat de eerste verzoekende 

partij oorspronkelijk op 9 juli 2016 van Entebbe naar Kinshasa diende te vliegen en dan op 11 juli 2016 

van Kinshasa naar Brussel om op 12 juli 2016 door te vliegen naar Parijs. De vlucht van Entebbe naar 

Kinshasa met UN regular flight werd tweemaal herboekt, een eerste keer naar 11 juli en een tweede 

keer naar 12 juli 2016. Bij de stempel van 12 juli 2016 werd erbij geschreven dat er geen plaats meer 

beschikbaar was. Ook blijkt uit het paspoort van de eerste verzoekende partij dat zij haar 

Schengenvisum op 11 juli 2016 te Kampala (Oeganda) gekregen heeft. Voorts blijkt uit de stukken van 

het administratief dossier dat de tweede verzoekende partij op 11 juli 2016 de vlucht van Kinshasa naar 

Brussel heeft genomen samen met de vier kinderen en om 5 uur 15 te Brussel Nationale luchthaven 

aangekomen is. Gelet op de lastminute herboekingen die in casu gebeurd zijn en het gegeven dat de 

tweede verzoekende partij op hetzelfde moment zelf aan het reizen was naar Europa, is het in casu niet 

kennelijk onredelijk dat zij niet op de hoogte was van de vluchtgegevens van de eerste verzoekende 

partij.  

 

Het gegeven dat de tweede verzoekende partij slechts één bezienswaardigheid uit haar reisprogramma 

kent, wijst in casu niet op een onduidelijk reismotief nu de tweede verzoekende partij voor het nemen 

van de bestreden beslissing een gedetailleerd en persoonlijk reisprogramma heeft voorgelegd. Uit het 

reisprogramma, zoals opgenomen in het administratief dossier, blijkt dat er zowel activiteiten voor 

kinderen als voor volwassen opgenomen zijn.  

 

In casu is het kennelijk onredelijk om in de bestreden beslissingen te stellen dat het doel en de 

omstandigheden van de reis onduidelijk zijn, daar verzoekers elk op een andere datum terugkeren naar 

hun land van herkomst. Vooreerst hebben verzoekers hun terugkeerticket voorgelegd. De eerste 

verzoekende partij legde ook een UNISFA-document voor dat zowel haar heen- als terugreis weergeeft 

en aantoont dat de reis werd goedgekeurd door de werkgever. Ook wordt niet betwist dat de tweede 

verzoekende partij huisvrouw is en dat de kinderen grote vakantie hebben. Bijgevolg is het in casu niet 

kennelijk onredelijk dat zij langer kunnen reizen dan de eerste verzoekende partij die omwille van 

werkverplichtingen eerder dient terug te keren naar het land van herkomst. Daarenboven voegen 

verzoekers aan hun verzoekschrift kopies van twee cheques toe waaruit blijkt dat voor de twee oudste 

kinderen een deel van het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2016-2017 voor een school in Kinshasa 

reeds werd betaald. Deze documenten onderbouwen de verklaringen van de eerste verzoekende partij 

die ze voor het nemen van de bestreden beslissing gedaan heeft: “Betrokkene zal terugkeren op 03 

augustus daar hij slechts recht heeft op dertig dagen verlof. Hij verklaart ook dat één van de 

voorwaarden voor afgifte van het visum het betalen van het schoolgeld van de kinderen voor het 

komende schooljaar was. Ze gaan immers naar een internationale school in Kinshasa.”  

 



  

 

RvV X - Pagina 12 van 14 

Het gegeven dat voor een deel van de reis nog geen hotelreservatie gemaakt werd, wijst in casu niet op 

een onduidelijk reismotief nu de verwerende partij niet betwist dat verzoekers een zus wonen hebben in 

Frankrijk en dat zij over ruime geldelijke middelen beschikken.  

 

Uit het gegeven dat de eerste verzoekende partij geen weet heeft van de medische afspraak van de 

tweede verzoekende partij, wijst op zich in casu niet op een onduidelijk reismotief nu de medische 

afspraak vastgelegd werd op 6 augustus 2016, dit is nadat de eerste verzoekende partij naar haar land 

van herkomst zal zijn teruggekeerd. Daarenboven voegen verzoekers aan hun verzoekschrift een 

document toe dat aangeeft dat er voor het derde kind van verzoekers een afspraak werd gemaakt in 

een gespecialiseerde ziekenhuis te Parijs. Ook leggen verzoekers een document voor waaruit blijkt dat 

ze beschikken over een privéverzekering die betrekking heeft op behandelingen en medische zorgen 

die wereldwijd verstrekt worden. In zoverre de verwerende partij zou menen dat er geen rekening mag 

worden gehouden met een attest dat voor het eerst bij het verzoekschrift wordt gevoegd, impliceert het 

aanbrengen van een bewijsstuk bij het verzoekschrift niet van rechtswege dat de Raad hier geen acht 

op mag slaan. Dit stuk kan mede in het beraad worden betrokken, in zoverre het wordt aangebracht 

door de verzoekende partij ten bewijze van haar verklaringen zoals die zijn verwoord in het 

verhoorrapport, dat terug te vinden is in het administratief dossier, zoals in casu het geval is. 

 

In de derde en vierde bestreden beslissing wordt gesteld dat de eerste verzoekende partij zich niet kan 

beroepen op haar laissez-passer afgeleverd door de Verenigde Naties. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt niet dat de verzoekende partij voor het nemen van de bestreden beslissingen 

zich wou beroepen op dit laissez-passer, nu ze in het bezit was van een Schengenvisum voor haar reis 

naar Frankrijk. Voormeld laissez-passer, samen gelezen met de brief van UNISFA van 12 april 2016 en 

het UNISFA-reisschema, geeft aan dat de eerste verzoekende partij bij de Verenigde Naties is 

tewerkgesteld. 

 

Om al de bovenstaande redenen maken verzoekers prima facie een schending van artikel 3 van de 

Vreemdelingenwet en van artikel 34.1 van de Visumcode aannemelijk, nu blijkt dat het doel en de 

omstandigheden van het voorgehouden verblijf van verzoekers in Frankrijk niet zorgvuldig onderzocht 

werden. Er zijn immers tegenstrijdigheden tussen de verschillende beslissingen. Uit wat voorafgaat blijkt 

prima facie ook niet dat de verwerende partij de voorgelegde stukken en afgelegde verklaringen 

zorgvuldig heeft onderzocht in het licht van de specifieke kenmerken van deze zaak.   

 

Het middel is ernstig. 

 

2.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel  

 

2.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde  

 

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. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende 

precisie in te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het 

moet voor verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door verzoekende partij aangehaalde feiten 

en argumenten te verdedigen.  

 

Verzoekende partij dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel.  

 

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 
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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).  

 

2.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

2.4.2.1. Verzoekers stellen dat de goede naam en faam van de eerste verzoekende partij binnen de 

Verenigde Naties wordt geschaad. Ook stellen verzoekers dat de kinderen hun vader al zes maanden 

niet hebben gezien en zich verheugden op de gemeenschappelijke vakantie. Ook wijzen ze erop dat het 

een traumatiserende ervaring voor de kinderen is. Daarenboven wordt het derde kind van verzoekers 

haar doktersbezoek ontzegd en is er hiervoor geen adequaat equivalent in Congo. 

 

2.4.2.2. De verwerende partij meent dat het door verzoekers aangehaalde moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel hoofdzakelijk een geldelijk nadeel betreft, wat in se niet moeilijk te herstellen is. Voorts stelt de 

verwerende partij dat verzoekers niet aantonen dat het voor hen onmogelijk is om een orthopedist te 

raadplegen in hun land van herkomst. 

 

2.4.2.3. Gelet op de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden eigen aan de zaak moet 

redelijkerwijze worden aangenomen dat de verzoekende partijen door de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissingen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dreigen te ondergaan. Het komt de 

verwerende partij toe zorgvuldig het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf te 

onderzoeken en te motiveren en gelet op het gestelde in de bespreking van het middel heeft de 

verwerende partij nagelaten dit in casu te doen.  

Aan de voorwaarden van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is in casu voldaan.  

 

Aangezien is voldaan aan de drie cumulatieve voorwaarden dient de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de bestreden beslissingen te worden bevolen. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 



  

 

RvV X - Pagina 14 van 14 

 

Artikel 1 

 

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

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 12 

en 13 juli 2016 tot terugdrijving (bijlagen 11) en tot nietigverklaring van twee visa wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juli tweeduizend zestien door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. RYCKASEYS  

 


