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 nr. 182 499 van 20 februari 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

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

16 februari 2017 heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van 11 februari 2017 tot terugdrijving (bijlage 11) en 

van de beslissing van diezelfde datum houdende nietigverklaring van het 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 16 februari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 februari 2017 om 14u00. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat G. MAFUTA LAMAN 

verschijnt voor de verzoekende partij 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 

 

De verzoekster komt op 11 februari 2017 aan in de nationale luchthaven van Zaventem vanuit Dakar, 

Senegal. Zij was in het bezit van een paspoort en een Schengenvisum type C afgegeven door de 

Frankrijk en geldig van 9 februari 2017 tot 23 februari 2017. Zij werd op de luchthaven aangehouden 

door de grenspolitie. Door de met de grenscontrole belaste autoriteiten werd vastgesteld dat de 
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verzoekster niet in het bezit was van documenten die het doel van haar voorgenomen verblijf en van 

haar verblijfsomstandigheden kunnen staven. 

 

Op 11 februari 2017 wordt verzoeksters visum type C vernietigd.  

 

Dit is de eerste bestreden beslissing, die op dezelfde dag aan de verzoekster wordt ter kennis gebracht 

en die als volgt is gemotiveerd: 

 

“Mevrouw T., A. G. E. 

 

Op verzoek van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie werd uw visum 

onderzocht. Nummer 515693902, afgegeven: 07/01/2017. 

 

Het visum is nietig verklaard. 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

 

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 naar Frankrijk (Toulouse) te gaan voor toerisme. Ze is niet in het bezit van enige 

toeristische info, reisbrochures, stadsplannetjes en werd haar visum afgeleverd voor een bezoek aan 

familie en/of vrienden. Bovendien ze is niet in het bezit van een uitnodiging en ze heeft geen 

hotelreservatie.” 

 

Op 11 februari 2017 wordt eveneens een beslissing tot terugdrijving genomen (bijlage 11) en aan de 

verzoekster ter kennis gebracht.   

 

Deze beslissing tot terugdrijving maakt de tweede bestreden beslissing uit, zij is als volgt gemotiveerd 

 

“Op 11/02/2017 om uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel nationaal luchthaven Zaventem, werd door 

ondergetekende, K.V.R. 

 

de mevrouw :naam T. voornaam A. G. E. 

geboren op (…) te (…) geslacht (m/v) Vrouwelijk 

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

houder van het document paspoort nummer O(…) 

afgegeven te Brazzaville op : 25/08/2014 

houder van het visum nr. 515693902 van het type C afgegeven door Frankrijk 

geldig van 09/02/2017 tot 23/02/2017 

voor een duur van 15 dagen, met het oog op : bezoek aan familie 

afkomstig uit Dakar met SN202, 

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 naar Frankrijk (Toulouse) te gaan voor toerisme. Ze is 

niet in het bezit van enige toeristische info, reisbrochures, stadsplannetjes en werd haar visum 

afgeleverd voor een bezoek aan familie en/of vrienden. Bovendien ze is niet in het bezit van een 

uitnodiging en ze heeft geen hotelreservatie. 

Het volgende document/de volgende document(en) kon(den) niet worden overgelegd: toeristische info, 

reisbrochures, stadsplannetjes, uitnodiging, hotelreservatie, …” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

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 
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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 op voorwaarde dat 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. 

 

2.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

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”. 

 

In casu bevindt de verzoekster zich in een situatie waarbij hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de vreemdelingenwet of ter beschikking is gesteld van de 

regering. 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 

verweerder. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

2.2.1. Voorafgaand 

 

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. 

 

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

artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 15 

mei 1955 (hierna: 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 
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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 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

2.2.2. De in het verzoekschrift aangevoerde grieven  

 

De verzoekster voert een enig middel aan, dat als volgt wordt toegelicht: 

 

“Le requérant prend un premier moyen fondé sur la violation  de                                                                                                                   

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses 

articles 2 et 3 ; de la violation des  principes généraux de droit  et plus particulièrement de celui d’une 

saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement 

admissibles, d’une part et de l’autre du principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments de la cause ;  de l’erreur manifeste d’appréciation  et de 

l’insuffisance dans les causes ;  

 

Attendu que la partie adverse motive sa décision comme suit :   

 

« 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 naar Frankrijk (Toulouse) te gaan voor toerisme. Ze is niet in het bezit 

van enige toeristische info, reisbrochures, stadsplannetjes en werd haar visum afgeleverd 

voor een bezoek aan familie en/of vrienden. Bovendien ze is niet in het bezit van een 

uitnodiging en ze heeft geen hotelreservatie.” 

 

Que les motivations invoquées par l’Office des étrangers  pour justifier le refus d’accès au territoire  sont 

insuffisantes, non personnalisées et manquent de réelle pertinence ; 

 

Qu’il est à remarquer que la partie adverse motive sa décision de manière très lapidaire et stéréotypée. 

En effet, la requérante souligne qu’il s’agit d’une motivation type.   

 

Qu’il faut savoir que la requérante a fait sa demande de visa à l’ambassade de France à Dakar qui lui a 

délivré ce visa sans difficulté parce que justement son dossier répondait à toutes les conditions 

requises quant à ce ; 

 

La raison de son voyage, c’est une visite familiale. 

 

Qu’il est simplement extraordinaire de lui imposer de disposer des informations techniques concernant 

le tourisme en France, des brochures de voyage alors qu’elle venait voir son demi-frère qui habite en  

France depuis des années. Et son demi-frère lui aurait naturellement servi de guide pour lui faire visiter 

la ville de Toulouse et le reste de la France. 

  

Que l’Office des étrangers n’a pas examiné tous les éléments pertinents lui soumis par la requérante à 

son arrivée à l’aéroport ; 
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Que la frequérante a suffisamment d’argent pour couvrir tout son séjour en France. 

 

Que l’ensemble de la motivation de la partie adverse relève d’une erreur manifeste d’appréciation et 

n’est pas légalement admissible ; 

 

Qu’il est de bon sens que l’administration doit prendre des  décisions  en tenant compte de tous les 

éléments de la cause tant sur le plan factuel que juridique ; 

 

Que l’administration doit donc avoir une connaissance exacte des situations qu’elle est appelée à régler 

avant de prendre une décision ; 

 

Que tous les éléments du dossier démontrent que la partie adverse a d’abord pris la décision querellée 

avant de trouver les motifs pouvant justifier celle-ci même en violation de la loi ; 

 

Que l’appréciation  de la situation de la requérante par la partie adverse des documents qui lui sont 

présentés par la requérante relèvent manifestement  de la mauvaise foi,  aucun esprit lucide ne saurait 

procéder comme elle le fait ; 

  

Que la partie adverse a donc refusé de prendre en compte les documents fournis par la requérante en 

ne les appréciant pas à leur juste valeur, alors que ceux-ci    sont susceptibles de modifier sa situation ; 

il s’agit de la réservation d’hôtel, de  sa carte de crédit… 

 

Qu’en agissant ainsi, l’administration viole le principe de bonne administration  et commet par  ce fait 

même une erreur manifeste d’appréciation et un excès de pouvoir ;  

 

Qu’il ressort de la décision querellée qu’elle ne se limite qu’à indiquer une motivation qui est  étrangère 

et qui ne répond pas aux prescrits légaux ; 

 

Que de manière constante, le Conseil d’Etat rappelle qu’une motivation adéquate ne peut consister en 

une formule vague, stéréotypée ou en une formule de style (C.E., n°53.581, 7 juin 1995, R.D.E., 1995, 

n°84, p.298-301; C.E., n°40.109, 14 août 1992, RDE, 1994, n°77, p. 82 ; C.E., n°51.507, 2 février 1995, 

RDE, 1995, n°83, p.184-187) ; 

 

Qu’il appert de la suite de la motivation, qu’il s’agit plutôt de mauvaise foi de la part de la partie adverse. 

En effet la requérante a pu démontrer qu’elle dispose des moyens de subsistance personnels suffisants  

pendant tout son séjour en France, document introduit à l’ambassade belge à l’appui de sa demande de 

visa ; 

 

Qu’en toute état de cause, cette motivation reste confuse et insuffisante et partant illégale, car ne 

respectant pas les prescrits des articles 2 et 3 de la loi du 28 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs ; 

 

L’article 14 du règlement (CE) n°810/2009 prescrit que la requérante  qui a fourni tous les éléments 

nécessaire pour une demande de visa devrait de ce chef avoir accès au territoire et que le refus d’accès 

à la requérante est simplement abusif s’il est basé sur les conditions reprises dans la décision querellée. 

 

 Ainsi cette disposition précise : « Documents justificatifs 

 

1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: 

a) des documents indiquant l’objet du voyage; 

b) des documents relatifs à l’hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les 

frais d’hébergement; 

c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour 

la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le 

transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou encore qu’il est en mesure 

d’acquérir légalement ces moyens, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), et à l’article 5, 

paragraphe 3, du code frontières Schengen; 

d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant 

l’expiration du visa demandé. 

2. Lorsqu’il introduit une demande de visa de transit aéroportuaire, le demandeur présente: 
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a) des documents relatifs à la poursuite du voyage vers la  destination finale après le transit 

aéroportuaire envisagé; 

b) des informations permettant d’apprécier sa volonté de ne pas  entrer sur le territoire des États 

membres. 

3. Une liste non exhaustive des documents justificatifs que le consulat peut demander au demandeur 

afin de vérifier qu’il satisfait aux conditions énumérées aux paragraphes 1 et 2  figure à l’annexe II. 

4. Les États membres peuvent exiger que les demandeurs présentent une preuve de prise en charge 

et/ou une attestation d’accueil, en remplissant un formulaire établi par chaque État membre. » 

 

De la violation du principe de proportionnalité. 

Attendu qu’à titre de rappel, « … une règle d’administration prudente exige que les autorités apprécient 

la proportionnalité entre, d’une part, le but et les effets de la démarche administrative,  et d’autre part, sa 

praticabilité plus ou moins aisée dans le cas d’espèce et les inconvénients inhérents à son 

accomplissement… » (cfr. C.E., 1er avril 1996, n°58.969, inédit) 

 

Qu’il y avait donc lieu de tenir compte du principe de proportionnalité qui est pour sa part une application 

du principe du raisonnable, et qui requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre 

les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Que ce principe du raisonnable interdit donc 

à l’autorité d’agir contrairement à toute raison. (CE, 27 septembre 1988, n°30.876) 

 

Que « …le contrôle de proportionnalité d’une décision administrative est une question d’espèce. La 

proportionnalité s’apprécie selon les circonstances qui ont présidé à l’adoption de l’acte. Entrent donc en 

considération dans ce type de contrôle le contexte décisionnel, le type d’acte administratif, le 

comportement du requérant et celui de l’autorité administrative. 

 

5. Le principe de proportionnalité, comme c’est d’ailleurs le cas de la notion d’erreur manifeste 

d’appréciation dont il est une variante, permet notamment au juge administratif de sanctionner 

l’administration qui utilise son pouvoir d’appréciation de manière arbitraire… ». http://www.justice-en-

ligne.be/article699.html 

 

En effet, le principe de proportionnalité requiert qu’une relation d’adéquation, c'est-à-dire une relation 

raisonnable existe entre la décision et les faits qui la justifient, compte tenu de l’objectif d’intérêt  général  

que l’autorité administrative doit servir ; 

 

Qu’en l’espèce, il y a lieu de rappeler que la requérante a obtenu son visa Schengen via les autorités 

françaises établies au Congo et compétents en la matière. 

Que pour se voir accorder son visa, la requérante a produit à l’Ambassade de France, tous les 

documents nécessaires et obligatoires lui demandés à cet effet.  

Par ailleurs, la partie adverse ne remet nullement en cause la validité du visa accordé par la France à la 

requérante, partant celui-ci est réputé valide et authentique. 

 

Il apparait donc qu’il n’est ni nécessaire, ni vital à l’intérêt général que le visa de la requérante soit 

annulé et révoqué, en ce qu’elle sait démontrer de l’existence d’un lieu d’hébergement.  

 

 

Que la motivation de la décision querellée est inadéquate, reposant sur des éléments inexacts 

 Et partant illégale. 

 

Le moyen est donc fondé.” 

 

Uit de uiteenzettingen van de verzoekster blijkt aldus dat zij de schending aanvoert van de artikelen 2 en 

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna : de wet van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht als 

beginselen van behoorlijk bestuur (“la violation des  principes généraux de droit  et plus particulièrement 

de celui d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et 

légalement admissibles, d’une part et de l’autre du principe selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause (…) et de l’insuffisance 

dans les causes”) en van het proportionaliteitsbeginsel. De verzoekster beroept zich tevens op een 

manifeste beoordelingsfout en bevoegdheidsoverschrijding. 
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De verzoekster citeert de motieven van de eerste bestreden beslissing en stelt dat deze 

gestereotypeerd en al te kernachtig zijn. Zij geeft aan haar aanvraag te hebben ingediend op de Franse 

ambassade te Dakar, alwaar zij alle nodige documenten heeft voorgelegd en waarna haar het visum 

werd verleend omdat zij aan alle voorwaarden voldeed. De verzoekster stelt dat haar reisdoel een 

familiaal bezoek is en meent dat het niet kan dat haar wordt opgelegd om toeristische informatie in haar 

bezit te hebben over Frankrijk nu zij aldaar haar halfbroer ging bezoeken die reeds jaren in Frankrijk 

woont. Haar halbroer zou haar logischerwijze gidsen gedurende haar verblijf in Toulouse en de rest van 

Frankrijk. De verzoekster geeft tevens aan dat de dienst vreemdelingenzaken niet alle pertinente 

elementen heeft onderzocht die zij heeft voorgelegd op de luchthaven. Zij stelt over voldoende financiële 

middelen te beschikken om haar verblijf in Frankrijk te dekken en verwijst naar haar kredietkaart. De 

verweerder zou tevens verzuimd hebben haar hotelreservatie in rekening te nemen. De verzoekster 

voert voor het overige een meer algemeen betoog aangaande de inadequate en onredelijke motivering 

van de bestreden beslissing(en), waarbij zij de verweerder ook verwijt ter kwader trouw te hebben 

gehandeld en zijn bevoegdheid te hebben overschreden. Hierbij verwijst de verzoekster tevens naar 

artikel 14 van de verordening nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (hierna: de Visumcode). Tot slot stelt de 

verzoekster nog dat zij over een authentiek Schengenvisum beschikte dat werd afgeleverd door de 

Franse ambassade, hetgeen niet door de verweerder zou worden betwist, en dat er geen redelijke 

verhouding bestaat tussen de motieven van de bestreden beslissingen en het algemeen belang waarop 

de overheid zich beroept. De verzoekster meent dat het niet noodzakelijk noch in het algemeen belang 

is om haar visum in te trekken nu zij kan aantonen over een accommodatie te beschikken.   

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot 

doel de burger, 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 afdoend karakter 

van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de 

beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde 

redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene 

in de hem of haar aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

binnen de perken van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis 

van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een beroep te bestrijden (cf. 

RvS 30 oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht reikt niet zo ver dat de verweerder de motieven zou moeten 

weergeven die de grondslag voor zijn motieven vormen (RvS 14 juli 2016, nr. 12.064 (c)). 

De Raad stelt vast dat de verzoekster met betrekking tot de aangevoerde schending van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht slechts vaagweg stelt dat de bestreden beslissing(en) niet voldoende zijn 

gemotiveerd, dat de motieven stereotiep en niet persoonlijk zijn en dat zij een reële pertinentie 

ontbreken. Dienaangaande stelt de Raad vast dat de eerste bestreden beslissing (nietigverklaring 

visum) toepassing maakt van de artikelen 32.1.a), II en 34.1-2 van de Visumcode, terwijl de tweede 

bestreden beslissing (terugdrijving) is genomen in toepassing van artikel 3, eerste lid, 3° van de 

vreemdelingenwet.  

 

De eerste bestreden beslissing vermeldt de volgende feitelijke vaststellingen:  

 

“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 naar Frankrijk (Toulouse) te gaan voor toerisme. Ze is niet in het bezit van enige 

toeristische info, reisbrochures, stadsplannetjes en werd haar visum afgeleverd voor een bezoek aan 

familie en/of vrienden. Bovendien ze is niet in het bezit van een uitnodiging en ze heeft geen 

hotelreservatie.” 
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De tweede bestreden beslissing berust op de volgende feitelijke elementen: 

 

“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 naar Frankrijk (Toulouse) te gaan voor toerisme. Ze is 

niet in het bezit van enige toeristische info, reisbrochures, stadsplannetjes en werd haar visum 

afgeleverd voor een bezoek aan familie en/of vrienden. Bovendien ze is niet in het bezit van een 

uitnodiging en ze heeft geen hotelreservatie. 

Het volgende document/de volgende document(en) kon(den) niet worden overgelegd: toeristische info, 

reisbrochures, stadsplannetjes, uitnodiging, hotelreservatie, …” 

 

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die 

beslissing worden gelezen zodat de verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens 

heeft kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover zij in 

rechte beschikt. Beide beslissingen vermelden tevens de persoonlijke gegevens van de verzoekster, 

zodat duidelijk is dat de motieven op haar betrekking hebben. Op het eerste gezicht kan niet worden 

vastgesteld dat de boven geciteerde motieven stereotiep of niet pertinent zijn. De verzoekster gaat er in 

haar betoog overigens aan voorbij dat het voorleggen van een geldig Schengenvisum aan de 

grensdoorlaatpost van het Schengengrondgebied (in casu: Brussel nationale luchthaven) haar nog geen 

garantie op toelating tot het grondgebied geeft en dat zij niet kan verwachten dat de toegang tot het 

grondgebied niet meer zal worden gecontroleerd. Artikel 30 van de Visumcode bepaalt overigens 

uitdrukkelijk dat “Aan het bezit van een eenvormig visum (…)als zodanig geen automatisch recht op 

binnenkomst (kan) worden ontleend.”  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 blijkt op het eerste gezicht niet. 

 

Uit het betoog van de verzoekster blijkt overigens dat zij de motieven van de bestreden beslissingen aan 

een inhoudelijke kritiek onderwerpt, zodat in elk geval is voldaan aan het voornaamste doel van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht. De inhoudelijke grieven van de verzoekster worden dan ook verder 

onderzocht in het licht van de tevens aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht.  

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De verzoekster lijkt er in haar betoog vanuit te gaan dat haar de toegang tot de Schengengrondgebied 

niet meer kon worden ontzegd nu zij alle documenten heeft voorgelegd teneinde haar visum te bekomen 

en het visum op grond van die documenten ook werd goedgekeurd. Dit standpunt mist echter juridische 

grondslag. Wat de beslissing tot terugdrijving betreft, wijst de Raad op het bepaalde in artikel 3, eerste 

lid, 3° van de vreemdelingenwet: “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: wanneer hij, zo nodig, geen documenten 

kan overleggen ter staving van het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden;” 
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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) worden gelezen in het licht van de Schengen reglementering. Uit artikel 

7 van de verordening (EG) 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot 

vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen 

(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 eenvormig visum dat op basis van ondersteunende stukken 

werd uitgereikt, niet de verwachting ontlenen dat de binnenkomstvoorwaarden voor het betreden van 

het Schengengrondgebied vervuld zijn of niet meer gecontroleerd mogen worden. In tegenstelling tot 

hetgeen de verzoekster lijkt voor te houden, laat de vreemdelingenwet (met name artikel 3 van de 

vreemdelingenwet en in casu meer bepaald artikel 3, eerste lid, 3° van deze wet) wel degelijk toe dat de 

elementen die tot het toekennen van het visum hebben geleid, opnieuw worden beoordeeld bij het 

overschrijden van de Schengengrenzen. 

 

Zoals supra reeds aangehaald, bepaalt artikel 30 van de Visumcode bovendien uitdrukkelijk dat aan het 

bezit van een eenvormig visum als zodanig geen automatisch recht op binnenkomst kan worden 

ontleend, terwijl artikel 34.1-2 van de Visumcode ook uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorziet om een 

reeds afgegeven visum nietig te verklaren. 

 

Waar de verzoekster verwijst naar haar halfbroer in Frankrijk en waar zij stelt dat deze haar zal gidsen, 

merkt de Raad op dat 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 

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

bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die 

dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194 395). Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de verzoekster deze verklaringen niet heeft ter kennis gemaakt aan de 

diensten van de verweerder wanneer zij zich aan de grens aanbood. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt in tegendeel dat zij enkel verklaarde om toeristische redenen Toulouse te 

bezoeken (verslag Federale Politie d.d. 11 februari 2017) terwijl zij de vragenlijst waarin onder meer 

wordt gepeild naar familieleden in België en de Europese Unie weigerde in te vullen. Er kan dan ook niet 

worden vastgesteld dat de verweerder bij het nemen van de bestreden beslissingen kennis kon hebben 

van verzoeksters verklaring dat zij een halbroer heeft in Frankrijk die haar zou gidsen in Toulouse en in 

de rest van Frankrijk. Dit element is laattijdig en kan daarom niet dienstig worden aangebracht ter 

beoordeling van de wettigheid van de bestreden beslissingen.  

 

In de mate dat de verzoekster verwijst naar artikel 14 van de Visumcode, dient te worden opgemerkt dat 

deze bepaling luidt als volgt: 

“1. Van aanvragers van een eenvormig visum wordt verlangd dat zij het volgende verstrekken: 

a) documenten waaruit het doel van de reis blijkt; 

b) documenten met betrekking tot logies of het bewijs van voldoende middelen om in logies te voorzien; 

c) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende middelen van bestaan heeft zowel voor de 

duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor 

doorreis naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert deze 

middelen legaal te verkrijgen, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), en lid 3, van de 

Schengengrenscode; 

d) informatie die het mogelijk maakt het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de 

lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten, te beoordelen. 

2. Van aanvragers van een luchthaventransitvisum wordt verlangd dat zij het volgende verstrekken: 

a) documenten met betrekking tot de doorreis naar de eindbestemming na de voorgenomen transit op 

de luchthaven; 

b) documenten die het mogelijk maken het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de 

lidstaten niet binnen te komen, te beoordelen. 

3. Een niet-limitatieve lijst van bewijsstukken die het consulaat van de aanvrager kan verlangen om te 

verifiëren of wordt voldaan aan de voorwaarden van de leden 1 en 2, is opgenomen in bijlage II. 
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4. De lidstaten kunnen van de aanvragers verlangen dat zij een bewijs van garantstelling en/of 

particuliere logiesverstrekking overleggen door het invullen van een formulier dat is opgesteld door de 

lidstaat. Dit formulier bevat met name de volgende informatie: 

a) of het bedoeld is als bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking; 

b) of de gastheer/gastvrouw een particulier, een onderneming of een organisatie is; 

c) de identiteit en contactgegevens van de gastheer/gastvrouw; 

d) de uitgenodigde aanvrager of aanvragers; 

e) het verblijfadres; 

f) de duur en het doel van het verblijf; 

g) eventuele verwantschap met de gastheer/gastvrouw. 

Naast de officiële taal of talen van de lidstaat wordt het formulier in ten minste één andere officiële taal 

van de instellingen van de Europese Unie opgesteld. In het formulier wordt aan degene die het 

ondertekent de in artikel 37, lid 1, van de VIS-verordening vereiste informatie verstrekt. Een model van 

het formulier wordt aan de Commissie toegestuurd. 

5. In het kader van de plaatselijke Schengensamenwerking wordt voor elk ambtsgebied beoordeeld in 

hoeverre de lijsten van bewijsstukken moeten worden aangevuld en geharmoniseerd om rekening te 

houden met plaatselijke omstandigheden. 

6. De consulaten kunnen vrijstelling verlenen van een of meer van de verplichtingen in lid 1 in het geval 

van aanvragers die bij hen bekendstaan voor hun integriteit en betrouwbaarheid, en met name voor het 

juiste gebruik van eerder afgegeven visa, indien er geen twijfel over bestaat dat zij voldoen aan de eisen 

van artikel 5, lid 1, van de Schengengrenscode wanneer zij de buitengrenzen van de lidstaten 

overschrijden.” 

 

Zowel uit de bewoordingen van artikel 14 van de Visumcode, als uit de plaatsing van deze bepaling in 

de Visumcode onder Hoofdstuk II “Aanvraag” van Titel III “Procedures en voorwaarden voor de afgifte 

van visa”, blijkt dat deze bepaling betrekking heeft op de bewijsstukken die moeten worden voorgelegd 

bij de aanvraag van een visum. Te dezen betreffen de bestreden beslissingen evenwel geen antwoord 

op een visumaanvraag, doch een bevel tot terugdrijving en een nietigverklaring van het eenvormig 

visum. De verzoekster vraagt in casu geen visum aan, doch beschikt er reeds over. Er wordt dan ook op 

het eerste gezicht niet ingezien in welke mate artikel 14 van de Visumcode van toepassing is op (en 

geschonden zou worden door) de bestreden beslissingen. 

 

De vaststelling in de bestreden beslissingen dat de verzoekster een toeristisch reismotief opgaf terwijl zij 

bij haar aanvraag tot het verkrijgen van een visum een familiaal bezoek als reismotief voorop stelde, 

vindt bovendien steun in de stukken van het administratief dossier. Een manifeste beoordelingsfout blijkt 

dan ook op het eerste gezicht niet.  

 

Waar de verzoekster nog stelt dat zij over een hotelreservatie beschikte, blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier dat de politiediensten deze reservatie hebben gecontroleerd en dat ze bleek te 

zijn geannuleerd (verslag Federale Politie d.d. 11 februari 2017). De vaststelling in de bestreden 

beslissingen dat de verzoekster niet over een hotelreservatie beschikte, is dan ook niet onverenigbaar 

met de stukken van het administratief dossier. Evenmin wordt deze vaststelling concreet weerlegd  door 

de verzoekster, immers werd de bijgebrachte hotelreservatie afgeprint op 2 februari 2017 zodat hieruit 

niet kan blijken dat zij op datum van de vaststellingen van de politiediensten, met name 11 februari 

2017, nog steeds geldig zou zijn.  

 

Waar de verzoekster nog stelt dat zij voldoende financiële middelen heeft om haar verblijf te dekken, 

merkt de Raad op dat zulks niet ter betwisting staat in de bestreden beslissingen. Deze beslissingen 

berusten immers op de enkele vaststelling dat de verzoekster de omstandigheden en het doel van het 

voorgenomen verblijf onvoldoende heeft aangetoond en gestaafd. Deze vaststelling volstaat reeds om 

de bestreden beslissingen te treffen (cf. artikel 3, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet en de artikelen 

32.1.a), II en 34.1-2 van de Visumcode). Het betoog aangaande de kredietkaart en de financiële 

middelen is dan ook niet dienstig.  

 

Het betoog van de verzoekster laat derhalve op het eerste gezicht niet toe te concluderen dat de 

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

met overschrijding van bevoegdheid.   

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van de zorgvuldigheidsplicht is op het eerste 

gezicht niet aangetoond. 
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Prima facie maakt de verzoekster tot slot evenmin een schending van proportionaliteitsbeginsel 

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

redelijkheidsbeginsel hem 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 in casu op het eerste 

gezicht niet het geval is. 

 

Een manifeste beoordelingsfout of bevoegdheidsoverschrijding blijkt prima facie niet.  

 

Het enige middel is niet ernstig. 

 

2.3. Dienvolgens is niet voldaan aan de tweede van de drie cumulatieve voorwaarden, zoals opgelegd in 

de artikelen 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet en artikel 43, § 1 van het PR RvV, om tot schorsing bij 

uiterst dringende noodzakelijkheid van de eerste bestreden beslissing over te gaan. 

 

Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid te 

verwerpen. 

 

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: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig februari tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN C. DE GROOTE 

 


