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 nr. 177 715 van 14 november 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 12 november 

2016 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de 

tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 10 november 2016 houdende de terugdrijving 

(bijlage 11) en “toutes les mesures contraignantes subséquentes notifiée le même jour le 10.11.2016”. 

 

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 12 november 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 

november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

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

de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 10 november 2016 wordt de verzoekende partij tegengehouden aan de grens en wordt aan de 

verzoekende partij de bestreden beslissing tot terugdrijving ter kennis gebracht. Dit is de eerste 

bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“Op(…) , aan de grensdoorlaatpost (…), 

Werd door ondergetekende, (…) 

de heer / mevrouw : 

naam H.E.A.G. (…) voornaam L.N. (…) 

geboren op xxx te N. (…) geslacht (m/v) Vrouwelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Kameroen wonende te Kameroen 

houder van het document gewoon paspoort nummer xxx 

afgegeven te Yaounde op : 04.04.2014 

houder van het visum nr. xxx van het type C afgegeven door Yaounde 

geldig van 07.11.2016 tot 13.12.2016 

voor een duur van 21 dagen, met het oog op : Toerisme 

afkomstig uit Istanbul Ataturk met TK1943 (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) 

: 

 

1°/2°)2 

Reden van de beslissing: 

 

Reden van de beslissing: 

1°/2°)2 

Reden van de beslissing: 

 

1°/2°)2 

Reden van de beslissing: 

X (E) Is niet in het bezit van documenten die het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staven (art. 3, eerste lid, 3°) 

Reden van de beslissing: 

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

verklaart voor toeristische redenen naar België te komen, meer bepaald om het Europees Parlement en 

het Centraal Station te bezoeken. Betrokkene beschikt over geen enkel document (folders, brochures, 

stadsplannetjes, geboekte rondreis) en heeft geen enkele notie met betrekking tot bezienswaardigheden 

hetwelk een toeristische motief in België kunnen staven. Betrokkene is in het bezit van een 

hotelreservatie van 08/11/2016 tot 28/11/2016 voor het IBIS WATERLOO-hotel. Na telefonische 

verificatie 

blijkt deze reservatie reeds te zijn geannuleerd. Verder verklaart ze een kennis in Brussel te hebben, 

doch zij is niet in het bezit van zijn contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, …). 

 

lidstaten van de Europese Unie verbleven (art. 3, eerste lid, 2°, van de wet van 15 december 1980, 

en art. 6, paragraaf 1, inleidende formule, en paragraaf 1bis, van Schengengrenscode) 

Reden van de beslissing: 

de 

terugreis naar het land van oorsprong of het transitland (art. 3, eerste lid, 4°) 

Reden van de beslissing: 

 

 

 

e 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: 

Opmerkingen:” 

1.2. Op 10 november 2016 wordt aan de verzoekende partij de bestreden beslissing tot nietigverklaring 

van een visum ter kennis gebracht. Dit is de tweede bestreden beslissing.  
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2. Voorwerp van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

Ter terechtzitting er op gewezen dat de verzoekende partij stelt dat onderhavige vordering gericht is 

tegen de beslissing tot terugdrijving alsook tegen “toutes les mesures contraignantes subséquentes 

notifiée le même jour le 10.11.2016” en gevraagd tegen welke andere maatregelen de onderhavige 

vordering gericht is, stelt de advocaat, die loco de advocaat van de verzoekende partij verschijnt, dat 

gedoeld wordt op de beslissing tot nietigverklaring van het visum.  

 

3. Over de rechtspleging 

 

In haar verzoekschrift stelt de advocaat van de verzoekende partij dat de verzoekende partij wenst 

gebruik te maken van haar recht gehoord te worden door de rechter en vraagt expliciet om aanwezig te 

zijn op de terechtzitting.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij wordt vertegenwoordigd door een advocaat zodat haar 

rechten op verdediging door deze advocaat kunnen uitgeoefend worden. Verder is de procedure voor de 

Raad hoofdzakelijk schriftelijk zodat de verzoekende partij evenmin aantoont dat haar persoonlijke 

verschijning noodzakelijk is.  De verzoekende partij toont niet in concreto aan dat voor het voeren van 

haar verdediging haar persoonlijke verschijning wettelijk vereist is en dat zij haar verdediging niet kan 

laten waarnemen door een raadsman. Waar de advocaat van de verzoekende partij stelt dat de 

verzoekende partij misschien de documenten waarnaar zij verwijst in de inventaris gevoegd bij haar 

verzoekschrift onder punt 3 had wensen voor te leggen ter terechtzitting, toont zij niet aan dat het voor 

de verzoekende partij onmogelijk was deze documenten over te maken aan haar advocaat teneinde 

deze bij te brengen in onderhavige procedure. De Raad wenst er nog op te wijzen dat de stukken 

vermeld onder punt 3 van de inventaris gevoegd bij het verzoekschrift, niet werden voorgelegd, noch ter 

gelegenheid van het verzoekschrift, noch ter terechtzitting.  

 

4. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

4.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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 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. 

 

4.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringend karakter 

 

4.2.1. 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 

terugdrijvingsmaatregel, 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”. 

 

4.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 
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In casu bevindt de verzoekende partij zich 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 in casu vast en wordt niet 

betwist door verwerende partij. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

4.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

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

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

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. 

 

Ten einde 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). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid, van de vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 
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grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden 

 

4.3.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

4.3.2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en van de artikelen 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, van het  algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de bestuurlijke 

overheid gehouden is een beslissing te nemen rekening houdend met alle relevante gegevens van de 

zaak alsook het bestaan van een manifeste appreciatiefout. Voorts meent de verzoekende partij dat de 

verwerende partij het proportionaliteitsbeginsel niet heeft gerespecteerd en dat de bestreden 

beslissingen een mensonwaardige en vernederende behandeling uitmaken. 

 

4.3.2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, 

zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

 

De bestreden beslissingen moeten duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan 

de bestreden beslissingen genomen zijn. In casu geven de bestreden beslissingen duidelijk de motieven 

en de juridische gronden aan op basis waarvan de beslissingen zijn genomen.  

 

Zo verwijst de bestreden beslissing houdende de terugdrijving naar artikel 3, eerste lid, 3° van de 

vreemdelingenwet en wordt gemotiveerd dat “Het volgende document/de volgende document(en) 

kon(den) niet worden overgelegd: Betrokkene verklaart voor toeristische redenen naar België te komen, 

meer bepaald om het Europees Parlement en het Centraal Station te bezoeken. Betrokkene beschikt 

over geen enkel document (folders, brochures, stadsplannetjes, geboekte rondreis) en heeft geen 

enkele notie met betrekking tot bezienswaardigheden hetwelk een toeristische motief in België kunnen 

staven. Betrokkene is in het bezit van een hotelreservatie van 08/11/2016 tot 28/11/2016 voor het IBIS 

WATERLOO-hotel. Na telefonische verificatie blijkt deze reservatie reeds te zijn geannuleerd. Verder 

verklaart ze een kennis in Brussel te hebben, doch zij is niet in het bezit van zijn contactgegevens 

(naam, adres, telefoonnummer, …).”. 

 

Wat betreft de beslissing tot nietigverklaring van het visum vermeldt de verwerende partij als juridische 

grondslag artikel 34, 1 van de Verordening nr. 810/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (hierna: de visumcode). Hierbij 

stipt de verwerende partij aan dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf 

onvoldoende zijn aangetoond. Opnieuw stelt de verwerende partij “Betrokkene verklaart voor 

toeristische redenen naar België te komen, meer bepaald om het Europees Parlement en het Centraal 

Station te bezoeken. Betrokkene beschikt over geen enkel document (folders, brochures, 

stadsplannetjes, geboekte rondreis) en heeft geen enkele notie met betrekking tot bezienswaardigheden 

hetwelk een toeristische motief in België kunnen staven. Betrokkene is in het bezit van een 

hotelreservatie van 08/11/2016 tot 28/11/2016 voor het IBIS WATERLOO-hotel. Na telefonische 

verificatie blijkt deze reservatie reeds te zijn geannuleerd. Verder verklaart ze een kennis in Brussel te 

hebben, doch zij is niet in het bezit van zijn contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, …).”. 

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motiveringen haar niet in staat stellen te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze 

dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet.  

 

Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissingen, voert 

zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

onder meer vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.  
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4.3.2.3. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de 

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

onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing 

moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

4.3.2.4. De verzoekende partij betoogt dat zij alle nodige documenten had, behalve de kleinigheid van 

een hotelreservatie niet, dat zij bovendien in het bezit was van financiële middelen, alsook van een 

visum om haar reis verder te zetten, dat zij over voldoende financiële middelen beschikt om een hotel te 

betalen, dat zij als boekhouder werkt bij BEAC (Banque des Etats D’Afrique Centrale), dat zij er geen 

belang bij heeft om zich te komen installeren in België op haar leeftijd, terwijl zij een stabiele situatie 

heeft in haar land van herkomst, dat zij gehuwd is en moeder van vier kinderen is, dat zij binnen twee 

jaar gepensioneerd is na een lange carrière als kaderlid. De verzoekende partij meent dat het incorrect 

is om voor te houden dat haar reismotief niet duidelijk is en haar visum te annuleren zonder haar de 

mogelijkheid te geven om haar goede trouw te bewijzen. Zij wijst er op dat het gebrek aan een 

hotelreservatie eenvoudigweg een vergetelheid is in de lange voorbereidingen van haar reis. De 

verzoekende partij betoogt dat de te lange wachttijd voor visa, alsook alle onzekerheden en mysteries 

die de burgers moeten ondergaan vanwege de consulaire overheden, meer verantwoordelijk zijn voor 

deze ongelukkige situatie. De verzoekende partij wijst er op dat het altijd de rechtsonderhorigen zijn die 

de gevolgen moeten dragen van een onbehoorlijk bestuur op het niveau van de diplomatieke posten. Bij 

gevolg vraagt de verzoekende partij, gelet op de frustraties van een professioneel jaar zonder vakantie 

en gelet op vooral de kosten die voortvloeien uit de organisatie voor een dergelijke reis, de beslissing te 

herzien en haar te laten genieten van enkele dagen vakantie op het Belgische grondgebied.  

 

Ter terechtzitting betoogt de advocaat van de verzoekende partij dat het visum van de verzoekende 

partij werd afgeleverd op 7 november 2016, dat de verzoekende partij verlof heeft in de maand 

november, dat zij een hotelreservatie had vanaf 8 november 2016, dat zij er niet aan dacht dat haar 

reservering bij één dag ‘no show’ automatisch geannuleerd zou worden voor de ganse gereserveerde 

periode, dat zij wel degelijk bezienswaardigheden vermeldde zoals het Parlement en dat het logisch is 

dat iemand met haar achtergrond, zij werkt bij de BEAC, het Parlement wenst te bezoeken. Zij wijst er 

voorts op dat zij eens op hotel, met toegang tot het internet, alles wenste op te zoeken. Zij wijst er ook 

nog op dat haar een vragenlijst werd voorgelegd, doch dat deze in het Nederlands was zodat het haar 

niet ten kwade kan worden geduid geweigerd te hebben deze in te vullen. De advocaat stelt dat het niet 

proportioneel is dat zij teruggedreven wordt wanneer zij reeds een visum had verkregen voor 

toeristische doeleinden en wanneer niet wordt gesteld dat zij niet zal terugkeren. Zij meent dat het 

enkele feit dat zij geen folders mee heeft, niet voldoende is. 

 

4.3.2.5. Wat betreft de beslissing tot terugdrijving is de toepasselijke wetsbepaling artikel 3, eerste lid, 3° 

van de vreemdelingenwet. Deze bepaling 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;” 

 

Uit deze bepaling volgt onmiskenbaar dat de met grenscontrole belaste overheden de verzoekende 

partij kunnen vragen om documenten over te leggen te staving van het doel van het voorgenomen 

verblijf en de verblijfsomstandigheden en dat zij bij gebrek aan documenten ter staving van het doel of 

voorgenomen verblijf de verzoekende partij kunnen terugdrijven. 

 

De Raad wijst er op dat artikel 3, tweede lid van de vreemdelingenwet verder bepaalt “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”. 

 

Het is dan ook duidelijk dat de verzoekende partij, uit het loutere feit dat zij bij haar aanbieding aan de 

grensdoorlaatpost in het bezit was van een geldig visum, geen verwachting kan putten dat haar toegang 
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tot het grondgebied niet meer zal worden gecontroleerd zoals voorzien in artikel 3, eerste lid van de 

vreemdelingenwet en dat zij zodoende niet zou kunnen worden teruggedreven. 

 

De bepaling van artikel 3, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet moet, zoals blijkt uit de parlementaire 

voorbereiding dienaangaande (wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn, Parl.St. 

Kamer, 1995/96, nr. 364/1, 100), overigens worden gelezen in het licht van de Schengen 

reglementering. Uit artikel 7 van de Schengengrenscode blijkt dat de Belgische met grenscontrole 

belaste autoriteiten bij een eerste binnenkomst van een vreemdeling op het Schengengrondgebied 

kunnen nagaan of de vreemdeling wel voldoet aan de voorwaarden voor betreding van het 

Schengengrondgebied en inzonderheid het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staaft. Een vreemdeling kan derhalve aan het bezit van een rechtsgeldig 

verstrekt visum dat op basis van ondersteunende stukken werd uitgereikt, niet de verwachting ontlenen 

dat de binnenkomstvoorwaarden voor het betreden van het Schengengrondgebied überhaupt vervuld 

zijn of niet meer gecontroleerd mogen worden. 

 

De Raad merkt op dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld 

in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing beschikte of 

kon beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548). 

 

De Raad benadrukt ook nog dat hij enkel een annulatierechter en geen feitenrechter is zodat het hem 

niet toekomt om zich uit te spreken over de opportuniteit van de bestreden terugdrijvingsmaatregel of de 

beslissing tot nietigverklaring van het visum. De Raad is niet bevoegd om de bestreden beslissingen te 

herzien. 

 

4.3.2.6. Waar de verzoekende partij betoogt dat zij in het bezit was van financiële middelen, alsook van 

een visum om haar reis verder te zetten, dat zij over voldoende financiële middelen beschikt om een 

hotel te betalen, dat zij als boekhouder werkt bij BEAC (Banque des Etats D’Afrique Centrale), worden 

deze feiten in de bestreden beslissing niet betwist, doch wordt er op gewezen dat de verzoekende partij 

niet in het bezit is van documenten die het doel van haar voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staven. Het feit dat zij over voldoende financiële middelen beschikt om een 

hotel te betalen, er niet gesteld wordt dat zij niet zal terugkeren en zij over een visum beschikt, doen 

geen afbreuk aan de vaststelling dat zij niet in het bezit is van documenten die het doel van haar 

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden staven. Ook het betoog van de verzoekende partij 

dat zij er geen belang bij heeft om zich te komen installeren in België op haar leeftijd, terwijl zij een 

stabiele situatie heeft in haar land van herkomst, dat zij gehuwd is en moeder van vier kinderen is, dat 

zij binnen twee jaar gepensioneerd is na een lange carrière als kaderlid, doet geen afbreuk aan de 

vaststelling dat zij niet in het bezit is van documenten die het doel van haar voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden staven. Op grond van artikel 3, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet kan de 

verzoekende partij dan ook worden teruggedreven en op grond van de visumcode kan het visum dat 

aan de verzoekende partij werd toegekend worden nietig verklaard. 

 

Waar de verzoekende partij voorhoudt dat het incorrect is om voor te houden dat haar reismotief niet 

duidelijk is en haar visum te annuleren zonder haar de mogelijkheid te geven om haar goede trouw te 

bewijzen, stelt de Raad vast dat uit de stukken van het administratief dossier, meer bepaald een verslag 

van de federale politie van 10 november 2016 met nr. BN/16-03.914, dat de verzoekende partij wel 

degelijk de mogelijkheid heeft gekregen om haar goede trouw te bewijzen en haar reismotief te 

verduidelijken, zodat haar kritiek niet ernstig is. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in haar 

verzoekschrift geen concrete argumenten aanbrengt die de motieven betreffende haar onduidelijke 

reismotieven weerleggen. Ter terechtzitting betoogt de raadsvrouw van de verzoekende partij dat zij een 

reservatie had voor een hotel in een toeristische omgeving (Waterloo) en dat zij het Parlement wou 

gaan bezoeken en het Centraal Station en dat zij voor het overige, eens toegang tot het internet, in 

België alles zou opzoeken. De Raad wijst er op dat de verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden 

dat uit het feit dat zij een hotel heeft geboekt nabij Waterloo, een toeristisch motief in België blijkt. 

Gevraagd welke plaatsen zij wil bezoeken, wijst zij immers enkel op het Parlement en het Centraal 

Station. Een dergelijke a posteriori verklaring vermag niet de pertinente motieven van de bestreden 

beslissing te weerleggen. Ook de verklaring ter terechtzitting dat zij op het internet enkel het Parlement 

en het Centraal Station had opgezocht en dat zij eens in België en eens zij toegang had tot het internet, 

de overige opzoekingen zou verrichten, betreft een post-factum verklaring. Uit het gehoor door de 

Federale politie op 10 november 2016 blijkt niet dat de verzoekende partij haar drie weken toeristisch 



  

 

 

RvV X- Pagina 8 

verblijf pas hier in België wenste uit te stippelen door het gebruik van internet. Bovendien wijst de Raad 

er op dat werd vastgesteld dat de verzoekende partij weinig of geen notie had met betrekking tot 

bezienswaardigheden hetwelk een toeristisch motief in België kunnen staven. Deze vaststelling wordt 

door de verzoekende partij niet weerlegd door het enkel stellen dat het logisch is dat zij als werknemer 

bij BEAC het Parlement wenst te bezoeken of door de bewering dat zij haar reis wou uitstippelen na 

aankomst in België door gebruik van het internet. Nu de verzoekende partij niet betwist een toeristisch 

reisdoel te hebben opgegeven, is het niet kennelijk onredelijk van de gemachtigde om een zekere 

kennis te verwachten van de bezienswaardigheden van het land dat zij wenst te bezoeken. 

 

De verzoekende partij betoogt dat het gebrek aan een hotelreservatie eenvoudigweg een vergetelheid is 

in de lange voorbereidingen van haar reis, dat zij er niet aan dacht dat haar reservering bij één dag ‘no 

show’ automatisch geannuleerd zou worden voor de ganse gereserveerde periode, dat de te lange 

wachttijd voor visa en alle onzekerheden en mysteries die de burgers moeten ondergaan vanwege de 

consulaire overheden, meer verantwoordelijk zijn voor deze ongelukkige situatie waarbij zij er op wijst 

dat het altijd de rechtsonderhorigen zijn die de gevolgen moeten dragen van een onbehoorlijk bestuur 

op het niveau van de diplomatieke posten. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij kritiek uit op het 

motief dat haar hotelreservatie reeds geannuleerd is. Uit het onderhavig arrest blijkt niet dat de 

verzoekende partij de pertinente motieven van de bestreden beslissing dat zij over geen enkel 

document beschikt en geen enkele notie heeft met betrekking tot bezienswaardigheden hetwelk haar 

toeristisch verblijf in België kunnen staven en dat zij niet in het bezit is van contactgegevens van een 

beweerde kennis in Brussel, met concrete argumenten betwist of weerlegt. De verzoekende partij toont 

geenszins aan dat deze motieven foutief of kennelijk onredelijk zijn. Deze motieven volstaan om de 

bestreden beslissingen op grond van het feit dat verzoekende partij niet in het bezit is van documenten 

die het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven, te schragen. 

Het motief betreffende het gebrek aan een hotelreservatie betreft een overtollig motief. 

 

Waar de verzoekende partij er nog op wijst dat haar een vragenlijst werd voorgelegd, doch dat deze in 

het Nederlands was zodat het haar niet ten kwade kan worden geduid geweigerd te hebben deze in te 

vullen, stelt de Raad vast dat nergens uit de bestreden beslissingen blijkt dat het de verzoekende partij 

ten kwade wordt geduid dat zij de vragenlijst niet invulde.  

 

4.3.2.7. Het betoog van de verzoekende partij laat prima facie niet toe te concluderen dat de bestreden 

beslissingen zijn genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris beschikt. De verzoekende partij maakt op het eerste zicht niet aannemelijk dat met 

bepaalde elementen geen rekening zou zijn gehouden of dat de gemachtigde niet de nodige 

zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd bij zijn onderzoek. 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of het zorgvuldigheidsbeginsel wordt op het eerste 

zich niet aannemelijk gemaakt. Een manifeste appreciatiefout evenmin. 

 

4.3.2.8. De verzoekende partij maakt evenmin een schending van het evenredigheidsbeginsel 

aannemelijk. De Raad merkt op dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). De 

keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers 

slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen, wat te dezen gelet op hetgeen 

voorafgaat niet het geval is. 

 

4.3.2.9. De verzoekende partij toont ten slotte niet aan op welke wijze de bestreden beslissingen een 

onmenselijke of vernederende behandeling uitmaken. De enkele verwijzing naar het feit dat een 

professioneel jaar zonder vakantie frustrerend kan zijn - waarbij enerzijds dient opgemerkt te worden dat 

dit een hypothetische stelling is en anderzijds dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij 

geen vakantie heeft, doch enkel dat zij de geplande reis niet kan uitvoeren - en naar de gemaakte 

kosten voor de organisatie van haar reis, kan bezwaarlijk beschouwd worden als het aantonen van een 

onmenselijke of vernederende behandeling die voortvloeit uit de bestreden beslissingen.  

 

Een schending van de door de verzoekende partij aangevoerde bepalingen en beginselen wordt prima 

facie niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het enig middel is niet ernstig. 
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4.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

4.4.1. 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 

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). Dit geldt des te meer 

indien de toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg 

zou hebben dat de verzoekende partij, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima 

facie een verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 

van het EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, § 2, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op de 

grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is 

uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden.(artikelen 2,3,4, eerste lid en 7 van het EVRM). 

 

4.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

4.4.2.1. De verzoekende partij meent dat zij een moeilijk te herstellen ernstig nadeel ondergaat door de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing daar deze beslissing willekeurig (arbitraire) is. Zij betoogt 

dat zij niet gepoogd heeft het Belgische grondgebied waarvan haar de toegang geweigerd werd, binnen 

te dringen. De verzoekende partij stelt dat hieruit voortvloeit, daar België haar documenten niet betwijfelt 

doch haar de toegang weigert en/of haar verwijderd, dat de tenuitvoerlegging van de bestreden 

beslissing haar het genieten van haar reis, voor welke zij veel heeft uitgegeven, verhindert.  

 

4.4.2.2. Waar de verzoekende partij aanvoert dat zij veel uitgegeven heeft teneinde van haar reis te 

kunnen genieten, wijst de Raad er op dat een financieel nadeel in beginsel niet moeilijk te herstellen is 

(RvS 19 mei 2011, nr. 213.361).  

Indien de bestreden beslissingen onwettig zouden worden bevonden, zou het door de verzoekende 

partij aangevoerde financieel nadeel immers met een schadevergoeding kunnen worden rechtgezet 

(RvS 2 december 2012, nr. 152.170). Er wordt niet aangetoond dat het te dezen anders zou zijn.  

 

4.4.2.3. In zoverre de verzoekende partij betoogt dat zij een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

ondervindt zodra de bestreden beslissing willekeurig genomen werd, wijst de Raad er op dat de 

verzoekende partij niet aantoont dat de bestreden beslissing onderhevig is aan willekeur. Zoals blijkt uit 

de bespreking van de middelen werd afdoende gemotiveerd waarom de verwerende partij tot de 
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bestreden beslissingen is gekomen. De verzoekende partij is er in onderhavig verzoekschrift niet in 

geslaagd aan te tonen dat deze motieven niet afdoende, foutief of kennelijk onredelijk zijn. Bovendien 

wijst de Raad er op dat de verzoekende partij met haar betoog dat de bestreden beslissing op 

willekeurige wijze werd genomen, niet aantoont welk moeilijk te herstellen ernstig nadeel zij zal 

ondervinden bij het tenuitvoerleggen van de bestreden beslissing.  

 

4.4.2.4. Waar de verzoekende partij betoogt dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing haar 

verhindert om te genieten van haar reis, dient te worden opgemerkt dat het niet kunnen verder zetten 

van een toeristische reis of het verstoren van reisplannen, in de mate waarin dit al een nadeel zou 

vormen, alleszins geen moeilijk te herstellen karakter heeft (RvS 19 december 2003, nr. 126.668). De 

bestreden beslissing verhindert de verzoekende partij immers niet om in de toekomst – voor zover zij 

beschikt over de vereiste documenten en haar reisdoel aannemelijk maakt – haar vakantieplannen te 

verwezenlijken. 

 

4.4.2.5. Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van de verzoekende partij 

wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

4.5. Dienvolgens is niet voldaan aan de tweede en de derde van de drie cumulatieve voorwaarden om 

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid over te gaan zoals opgelegd in de artikelen 39/82,  

§ 2 van de vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV.  

 

5. 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 

onderzocht. 

 

 

 

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 veertien november tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. N. VERMANDER,, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A. -M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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