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 nr. 188 454 van 15 juni 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2016 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 31 juli 2016 houdende de 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. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. ASSAKER, die loco advocaat C. MORJANE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“Mevrouw, Meneer B.M. 

[…] 

X Op verzoek van de gemachtigde van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,  

[…] 

Heeft / hebben / werd  

X uw visum onderzocht. Nummer 010986454, afgegeven: 27/05/2016. 

 

O het visum is geweigerd X het visum is nietig verklaard O het visum is ingetrokken 
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Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

[…] 

2.  X het doel en omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond 

(artikel 32,1, a), Il en artikel 34, 1) 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 is in het bezit van een visum afgeleverd door Spanje. Betrokkene wenst het 

Schengengrondgebied te betreden via België voor een verblijf dat zich uitsluitend in België zal 

voltrekken. Betrokkene verklaart in België te komen om zijn familie te bezoeken en wil een auto kopen. 

Hij heeft geen inlichtingen (adressen, ...) en geen geld om en auto te kopen Om te voldoen aan de 

voorwaarden voor afgifte van een visum dient het hoofdverblijf van betrokkene zich in Spanje te 

voltrekken. 

 

3.  X u heeft niet aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor 

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

verblijf, of voor doorreis naar een derde land waar u met zekerheid zal worden toegelaten, 

of in de mogelijkheid te verkeren deze middelen legaal te verkrijgen (artikel 32, 1, a), III en 

artikel 34, 1) van de verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de 

Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode)  

 

Voor de duur van zijn voorgenomen verblijf en alle onkosten daaraan verbonden beschikt betrokkene 

over 105 euro. Hierdoor voldoet betrokkene niet aan de geldende richtbedragen voor 1260 (namelijk 45 

euro/dag/persoon). Hij is niet in het bezit van een officiële uitnodiging en heeft geen tenlasteneming. 

[…]” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Het eerste middel is genomen uit de schending van de artikelen 2 en 62 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), de artikelen 32 en 34 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Verzoeker citeert de artikelen 32 en 34 van de Visumcode, en zet het middel als volgt uiteen: 

 

“ 2. Application à l'espèce 

a) Premier considérant 

 

Lors de son contrôle, le requérant a présenté : 

 

- Son passeport (pièce 3) duquel il ressort qu'il a déjà obtenu un visa fin 2014, et qu'il s'est rendu en 

Belgique et qu'il a fait un aller-retour. Les cachets de son entrée et sortie sur le territoire belge 

figurent également dans ce passeport, (pièce 4) 

- Présenté un document sur lesquels figuraient le nom, l'adresse et le numéro de la personne qui 

allaient le prendre en charge, (pièce 5) Il a expliqué qu'il avait déjà résidé chez cette même 

personne lors de sa visite en 2015. 

- Les coordonnées et la carte de visite de la société de transport de voitures en Belgique, les 

coordonnées (ets abou zeid) et la carte de visite d'un centre de dépollution de voitures (Galloo 

Wallonie), les coordonnées de la société chargée de décharger la voiture à Abidjan (aqua marine 

Cl), (pièce 6) 

- Les coordonnées de la douane en cas d'envoi de voiture, (pièce 7) 

- Le visa octroyé en 2016 pour une durée de trois mois (pièce 8), donnée de laquelle il ressort qu'il 

est une personne fiable et intègre. 

En effet, il ressort de la refonte du Code visa en 2014 que : «« les demandeurs dont le consulat 

connaît l'intégrité et la fiabilité devraient, dans toute la mesure du possible, bénéficier d'une 

procédure simplifiée ». L'article 24 ajoute que « le demandeur établit la nécessité ou justifie son 

intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, en particulier du fait de sa profession ou de 
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sa situation familiale » et qu'il « établit la preuve de son intégrité et de sa fiabilité, notamment par 

l'usage légal de visas uniformes ou de visas à validité territoriale limitée délivrés précédemment 

». »1 

- Un billet retour via la Tunisie jusqu'à Abidjan duquel il ressort son intention de retour. Ce billet a 

d'ailleurs été utilisé pour son rapatriement. 

- Sa carte de séjour en Guinée équatoriale de laquelle il ressort qu'il a des points d'intérêts 

suffisamment forts et ancrés pour un retour en Guinée équatoriale et en Côte d'Ivoire. 

- Lors de son audition, il a également mentionné qu'il était entièrement pris en charge par Monsieur 

Keita dont il avait les coordonnées (pièce 5) et qu'il devait recevoir l'argent par Western Union. 

 

La décision qui annule son visa ne tient pas compte de ces éléments et informations précis. 

 

La décision qui indique que les motifs et les circonstances de son voyage ne sont pas suffisamment 

démontrés et qu'il ne démontre pas être en possession de suffisamment de moyens de subsistance, 

sans indiquer pour quelles raisons elle n'a pas tenu compte des éléments susmentionnés ou que ceux-

ci seraient insuffisants, viole l'obligation de motivation, le principe de précaution et le principe selon 

lequel l'administration est tenue de prendre en compte tous les éléments de la cause. 

 

Ce d'autant plus que l'annexe II du Code des visas précise quels justificatifs permettent de rencontrer 

les exigences de l'article 14 et donc 32. 

 

Or, pour démontrer l'objet de son voyage le requérant a déposé un document laissant apparaitre 

l'existence de relations commerciales ou professionnelles visé au point A, 1) b) de l'annexe (pièce 5-7). 

Il a également déposé des documents attestant des activités de l'entreprise visé au point A, 1) e) de 

l'Annexe précité (pièce 6-7). 

 

Quant à son logement, il a déposé un document indiquant l'adresse exacte où il logerait et les 

coordonnées où joindre la personne qui pourvoira à son hébergement et ses besoins visé au point A. 3) 

a) deuxième tiret, (pièce 5). 

 

Quant à sa volonté de quitter le territoire endéans le délai de visa, le requérant était en possession de 

son billet aller-retour visé à l'annexe au point B 1) ainsi qu'une preuve de son intégration dans son pays 

de résidence à savoir un titre de séjour guinéen (visé au point B.5). 

 

La partie défenderesse aurait dû se référer à cette annexe ou tenir compte du fait que le requérant a 

déposé des documents tels que visé à l'annexe II, ce qu'elle s'est abstenue de faire violant ainsi le 

principe de précaution pris en combinaison avec l'article 32et 34 du Code des visas et à l'annexe II de 

ce code des visas. 

 

La partie défenderesse, au vu de l'implication d'une décision d'annulation de visa (inscription dans le 

système européen VIS), se devait à tout le moins de vérifier les informations transmises par le requérant 

et, si la partie défenderesse mettait ces éléments en doute, les vérifier notamment en prenant contact 

avec la personne qui devait l'accueillir ou avec la société qui devait réceptionner les voitures afin de 

vérifier la véracité, authenticité et fiabilité des éléments présentés et des déclarations du requérant. 

 

Ainsi par exemple, une simple recherche internet aurait permis de vérifier que les trois sociétés du 

requérant existent et ont pignon sur rue. (pièce 12) 

 

Ce faisant, il convient de constater que la partie défenderesse a manqué de précaution lu en 

combinaison avec les articles 32 et 34 du code des visas. 

 

  b) Deuxième considérant 

 

La décision mentionne que le visa doit être annulé sur la base de l'article 32,1 a et 34,1 du Code des 

visas en raison du fait que le requérant a voyagé vers la Belgique et compte résider exclusivement en 

Belgique mais que son visa est délivré par l'Espagne. 

 

Or, ce motif n'a pas de base légale. 

 

Ni l'article 32 ni l'article 34 ne font référence à la résidence principale dans le pays qui a délivré le visa. 
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A contrario, l'article 34 mentionne implicitement la possibilité de se rendre dans un pays autre que celui 

qui a délivré le visa étant donné qu'un autre pays que celui qui a délivré le visa peut vérifier les 

conditions visés à l'article 14 et 32 du Code visa. 

 

En outre, le visa Schengen, de par son nom est délivré pour l'accès au territoire de tous les 

Etatsmembres Schengen. Le visa ne comprend pas de limitation territoriale. 

 

Enfin, le requérant réside en Guinée Equatoriale. Il a donc fait les démarches de visa au départ de la 

Guinée équatoriale à Malabo. 

 

Il n'y a pas de représentation diplomatique belge en Guinée équatoriale. (pièce 10) Il s'agit d'un fait 

notoire dont les autorités belges devaient avoir connaissance. 

 

En conséquence, il y a violation de l'obligation de motivation formelle ce motif n'ayant pas de base 

légale. 

 

Atout le moins, il y a violation de l'obligation de motivation matérielle étant donné que la partie 

défenderesse ne tient pas compte du fait qu'il n'y a pas de représentation diplomatique belge. 

 

  c) Troisième considérant 

L'article 34 du Code des visas précise que : 

 

 «4. L'incapacité du titulaire du visa de produire, à la frontière, un ou plusieurs des justificatifs visés à 

l'article 14, paragraphe 3, ne conduit pas automatiquement à une décision d'annulation ou 

d'abrogation du visa. » 

 

En l'espèce, la décision d'annulation de visa comporte une motivation en tous points identiques à 

la décision de refoulement (pièce 11) 

 

En conséquence, les autorités belges ont pris de manière automatique la décision d'annulation de visa. 

 

Il y a violation de l'article 34.4 du code des visas. 

 

A tout le moins, la partie défenderesse aurait dû motiver spécifiquement pour quelles raisons, elle 

a adopté la décision d'annulation de visa en sus de la décision de refoulement à la frontière. 

 

Le requérant estime que le moyen est sérieux.” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

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, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem 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 gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 

van de Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de 

toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

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

 

Artikel 2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“Wordt toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is : 

  1° hetzij van de documenten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een wet of een 

koninklijk besluit; 

  2° hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voorzien van een visum of 

van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger of door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is 

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

bindt. 

  De Minister of zijn gemachtigde kan een vreemdeling die geen enkele van de in het voorgaande lid 

bepaalde documenten bezit, toestaan België binnen te komen, zulks op grond van bij koninklijk besluit 

vastgestelde regelen.” 

 

Artikel 32 van de Visumcode luidt als volgt: 

 

“Weigering van een visum 

1. Onverminderd artikel 25, lid 1, wordt een visum geweigerd: 

a) indien de aanvrager: 

i) een vals, nagemaakt of vervalst reisdocument heeft overgelegd; 

ii) het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond; 

iii) niet heeft aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, 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 met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren 

deze middelen legaal te verkrijgen; 

iv) in de lopende periode van zes maanden reeds drie maanden op het grondgebied van de lidstaten 

heeft verbleven op grond van een eenvormig visum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid; 

v) ter fine van weigering van toegang in het SIS gesignaleerd staat; 

vi) wordt beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de 

volksgezondheid als omschreven in artikel 2, lid 19, van de Schengengrenscode, of de internationale 

betrekkingen van één van de lidstaten, en met name of hij om dezelfde redenen met 

het oog op weigering van toegang gesignaleerd staat in de nationale databanken van de lidstaten; 

vii) in voorkomend geval, niet heeft aangetoond te beschikken over een toereikende en geldige 

medische reisverzekering, of 

b) indien er redelijke twijfel bestaat over de echtheid van de door de aanvrager overgelegde 

bewijsstukken of over de geloofwaardigheid van de inhoud ervan, de betrouwbaarheid van de 

verklaringen van de aanvrager of zijn voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór 

het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum. 

2. De afwijzende beslissing en de redenen voor de afwijzing van de aanvraag worden kenbaar gemaakt 

door middel van het standaardformulier van bijlage VI. 

3. Aanvragers aan wie een visum is geweigerd, kunnen in beroep gaan. Het beroep wordt ingesteld 

tegen de lidstaat die de definitieve beslissing over de aanvraag heeft genomen. De nationale 

wetgeving van die lidstaat is op het beroep van toepassing. 

De lidstaten verstrekken de aanvragers informatie over de procedure in geval van een beroep, zoals 

gespecificeerd in bijlage VI. 

4. In de in artikel 8, lid 2, bedoelde gevallen stelt het consulaat van de vertegenwoordigende lidstaat de 

aanvrager in kennis van de beslissing van de vertegenwoordigde lidstaat. 

5. Informatie over geweigerde visa wordt in het VIS ingevoerd overeenkomstig artikel 12 van de VIS-

verordening.” 

 

Artikel 34 van diezelfde Visumcode luidt als volgt: 

 

“Nietigverklaring 

1. 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. 

2. Een visum wordt ingetrokken indien blijkt dat niet langer aan de afgiftevoorwaarden voldaan wordt. 

Een visum wordt in beginsel ingetrokken door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die het heeft 

afgegeven. Een visum kan door de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat worden ingetrokken; 
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in dat geval worden de autoriteiten van de lidstaat die het visum heeft afgegeven van de intrekking in 

kennis gesteld. 

3. Een visum kan worden ingetrokken op verzoek van de visumhouder. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaat die het visum heeft afgegeven worden van de intrekking in kennis gesteld. 

4. Het feit dat de houder van een visum aan de grens niet alle in artikel 14, lid 3, bedoelde 

bewijsstukken kan overleggen, leidt niet automatisch tot een besluit tot nietigverklaring of intrekking van 

het visum. 

5. Indien een visum wordt nietig verklaard of ingetrokken, wordt daarop het stempel „NIETIG 

VERKLAARD” of „INGETROKKEN” aangebracht en worden het optische variabele kenmerk van de 

visumsticker, het veiligheidskenmerk „latent-beeldeffect” en het woord „visum” ongeldig gemaakt door 

middel van een doorhaling.  

6. De beslissing tot nietigverklaring of intrekking van een visum en de gronden waarop deze is 

gebaseerd, wordt aan de aanvrager kenbaar gemaakt door middel van het standaardformulier van 

bijlage VI.  

7. Visumhouders van wie het visum is nietig verklaard of ingetrokken, hebben een recht van beroep 

tenzij het visum overeenkomstig lid 3 op zijn verzoek ingetrokken is. Het beroep wordt ingesteld tegen 

de lidstaat die de beslissing over de nietigverklaring of intrekking heeft genomen. De nationale 

wetgeving van die lidstaat is op het beroep van toepassing. De lidstaten verstrekken de aanvragers 

informatie over de beroepsprocedure, zoals gespecificeerd in bijlage VI.  

8. Informatie over een nietig verklaard of ingetrokken visum wordt in het VIS ingevoerd overeenkomstig 

artikel 13 van de VIS-verordening.” 

 

2.1.3. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing twee determinerende motieven zijn opgenomen 

die haar elk op zich kunnen dragen.  

 

In het eerste motief wordt vastgesteld dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf 

onvoldoende zijn aangetoond, onder verwijzing naar artikel 32,1,a, ii en artikel 34, 1 van de Visumcode. 

Er wordt verwezen naar het feit dat hij in het bezit is van een visum dat werd afgeleverd door Spanje, en 

het hoofdverblijf zich dus aldaar moet voltrekken, terwijl zijn verblijf zich uitsluitend in België zal 

voltrekken, alwaar verzoeker zijn familie komt bezoeken en er een auto komt kopen. Het tweede motief 

is gesteund op de bevinding dat verzoeker niet heeft aangetoond over voldoende middelen van bestaan 

te beschikken voor de duur van het verblijf en alle onkosten daaraan verbonden. Hij voldoet niet aan de 

geldende richtbedragen en is niet in het bezit van een officiële uitnodiging of tenlasteneming.  

 

Dit laatste motief wordt als volgt uiteengezet in de bestreden beslissing: 

 

“u heeft niet aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van 

het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis 

naar een derde land waar u met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren 

deze middelen legaal te verkrijgen (artikel 32, 1, a), III en artikel 34, 1) van de verordening (EG) Nr. 

810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke visumcode)  

 

Voor de duur van zijn voorgenomen verblijf en alle onkosten daaraan verbonden beschikt betrokkene 

over 105 euro. Hierdoor voldoet betrokkene niet aan de geldende richtbedragen voor 1260 (namelijk 45 

euro/dag/persoon). Hij is niet in het bezit van een officiële uitnodiging en heeft geen tenlasteneming.” 

 

Verzoeker betwist niet dat hij, krachtens artikel 32.1.a, iii van de Visumcode in beginsel moet 

beschikken over voldoende middelen van bestaat, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als 

voor de terugreis of doorreis of dat hij moet aantonen dat hij in de mogelijkheid verkeert deze middelen 

legaal te verkrijgen.  

 

Verzoeker betoogt dat hij tijdens zijn verhoor heeft verklaard dat hij ten laste zou worden genomen door 

mijnheer K. van wie hij de gegevens bij zich had én dat hij geld zou ontvangen via Western Union.  

 

Uit het verslag van het verhoor van 31 juli 2016 blijkt het volgende : 

 

“Verzoeker verklaart bij zijn familie in Brussel te willen verblijven en geeft ons een papiertje met naam 

en adres van zijn familie (zie bijlage). 

Hij is niet in het bezit van een officiële uitnodiging en heeft geen tenlasteneming. 
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Hij wil een voertuig voor persoonlijk gebruik kopen en verschepen naar Afrika. Op onze vraag hoe hij dit 

wil bekostigen antwoordt hij dat hij geld zal overmaken naar een bank hier.  

[…] 

Voor een verblijf van 28 dagen bij familie in België heeft betrokkene 1260 euro nodig. Betrokkene heeft 

slechts 105 euro cash en heeft geen bankkaarten in zijn bezit. Betrokkene heeft ook geen 

tenlasteneming.” 

 

Het stuk waarnaar verzoeker verwijst, betreft een handgeschreven kattebelletje, waarop 1 adres is 

geschreven en de namen en telefoonnummers van 2 personen. Uit dit stuk, dat door verzoeker ook 

werd voorgelegd aan de grensambtenaren ten tijde van zijn verhoor, kan op geen enkele wijze worden 

afgeleid dat de erop vermelde personen hem financieel ten laste zouden nemen, zodat het alleen al om 

die reden niet als een tenlasteneming kan worden beschouwd. Ook verzoekers verklaringen zelf, geven 

er geen blijk van dat hij ten laste zou worden genomen door de betrokkenen.  

 

Voorts beweert verzoeker wel, maar toont hij op geen enkele wijze aan dat hij geld zou kunnen 

ontvangen via Western Union of via een andere bankinstelling. 

 

De Raad kan alleen maar vaststellen dat verzoeker niet aantoont over voldoende middelen van bestaan 

te beschikken voor de duur van zijn verblijf, en dat hij er dus niet in slaagt het desbetreffende motief als 

onwettig of kennelijk onredelijk af te doen, of in strijd met de stukken die verzoeker heeft voorgelegd. 

Evenmin heeft verzoeker aangetoond dat hierover niet afdoende zou zijn gemotiveerd, of dat de 

verwerende partij zelf nog een verder onderzoek had moeten doen.  

 

2.1.4. Verzoeker betoogt nog dat de bestreden beslissing quasi automatisch werd genomen, nu de 

motivering ervan identiek is aan de beslissing tot terugdrijving, en dat dit in strijd is met artikel 34.4 van 

de Visumcode. Echter, uit hetgeen voorafgaat blijkt dat niet is aangetoond dat op verkeerde gronden 

zou zijn geoordeeld dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt over voldoende middelen te 

beschikken, zoals voorzien in artikel 32, 1, a), iii van de Visumcode. Het gegeven dat de motieven 

analoog zijn aan of identiek zijn met deze van de beslissing tot terugdrijving, doet daaraan geen afbreuk 

en brengt op zich niet de onwettigheid met zich mee. Van een automatische beslissing is geen sprake.  

 

2.1.5. Aangezien één van de twee determinerende weigeringsmotieven overeind blijft, heeft verzoeker 

geen belang bij het desgevallend gegrond bevinden van zijn kritiek tegen het andere weigeringsmotief. 

 

2.1.6. Het eerste middel kan niet worden aangenomen.  

 

2.2.1. Het tweede middel is genomen uit de schending van de artikelen 17, 41 en 42 van de 

gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, van artikel 39/14 van de 

Vreemdelingenwet en van het beginsel van goed bestuur.  

 

Het luidt als volgt: 

 

«  B. Deuxième moyen d'ordre public 

Pris de la violation du principe d'une bonne administration, des articles 17, 41 et 42 des lois 

coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, des articles 39/14 de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ; 

 

1. Principes 

 

L'article 39/14 de la loi du 15.12.1980 indique que : 

 

« A moins que la langue de la procédure ne soit déterminée conformément à l'article 51/4, les 

recours sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière 

administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à 

tout le pays. 

 

Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la 

langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil. » 

 

L'article 17 des lois coordonnées dispose que : 
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« § 1. Dans ses services intérieurs, dans ses rapports avec les services dont il relève, ainsi que 

dans ses rapports avec les autres services de Bruxelles-Capitale, tout service local établi dans 

Bruxelles-Capitale utilise, sans recours aux traducteurs, le français ou le néerlandais, suivant les 

distinctions ci-après : 

 

A. Si l'affaire est localisée ou localisable : 

 

1° exclusivement dans la région de langue française ou de langue néerlandaise : la langue de cette 

région; 

2° à la fois dans Bruxelles-Capitale et dans la région de langue française ou de la langue 

néerlandaise : 

la langue de cette région; 

3° à la fois dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise : la langue 

de la 

région où l'affaire trouve son origine; 

4° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-

Capitale, 

lorsqu'elle a son origine dans une des deux premières régions : la langue de cette région; 

5° à la fois dans les régions de langue française et de langue néerlandaise et dans Bruxelles-

Capitale, 

lorsqu'elle a son origine dans celle-ci ; la langue désignée au B ci-après-, 

6° exclusivement dans Bruxelles-Capitale : la langue désignée au B ci-après; 

 

B. Si l'affaire n 'est ni localisée ni localisable : 

1° si elle concerne un agent de service : la langue dans laquelle celui-ci a présenté son examen 

d'admission ou, à défaut de semblable examen, la langue du groupe auquel la langue principale de 

l'intéressé le rattache; 

2° si elle a été introduite par un particulier : la langue utilisée par celui-ci; 

3° dans tout autre cas : la langue dans laquelle l'agent, à qui l'affaire est confiée, a présenté son 

examen d'admission. Si cet agent n'a pas subi d'examen d'admission, il emploie sa langue 

principale. 

§ 2. Les ordres de service et les instructions adressés au personnel ainsi que les formulaires 

destinés au service intérieur sont rédigés en français et en néerlandais. 

§3. Dans ses rapports avec les services de la région de langue française ou de langue 

néerlandaise, tout service local de Bruxelles-Capitale utilise la langue de cette région. » 

 

L'article 41 de ces mêmes lois prévoit que : 

 

« § 1. Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois 

langues, dont ces particuliers ont fait usage. 

S 2. Ils répondent cependant aux entreprises privées établies dans une commune sans régime 

spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette 

région.;» 

 

L'article 42 de ces mêmes lois énonce que : 

« Les services centraux rédigent les actes; certificats, déclarations et autorisations dans celle des 

trois langues, dont le particulier intéressé requiert l'emploi. » 

 

Enfin, l'article 58 de ces lois coordonnées nous dit que : 

« Sont nuls tous actes et règlements administratifs contraires, quant à la forme ou quant au fond, 

aux dispositions des présentes lois coordonnées. » 

 

  2, Application à l'espèce 

Le dossier administratif et toutes les procédures du requérant sont en français. 

il fait expressément le choix de la langue française. 

Il maitrise que cette langue et a été entendu en français. 

La décision est établie en néerlandais exclusivement. 

Alors que l'article 41 des lois sur l'emploi des langues laisse valoir que : 
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« § 1. Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois 

langues, dont ces particuliers ont fait usage. » 

 

Il est établi que la décision attaquée émane de la partie adverse qui fait partie des 'services centraux'. 

Il ressort pourtant du dossier administratif que la partie adverse a utilisé le néerlandais. 

Selon la disposition précitée la décision attaquée aurait dû être adoptée en français . 

Tel n'est pas le cas en l'espèce. 

L'article 58 des lois coordonnées sanctionne la violation du précédent article par la nullité de l'acte. 

Il s'agit de la jurisprudence constante du Conseil d'Etat et de Votre Conseil. 

En conséquence, le requérant demande à votre Conseil de constater la violation de l'article 41 des lois 

coordonnées sur l'emploi des langues et d'annuler l'acte attaqué. 

Le requérant estime que le moyen est sérieux.”  

 

2.2.2. Overeenkomstig artikel 39/14 van de Vreemdelingenwet worden de beroepen, behoudens 

wanneer de taal van de procedure bepaald is overeenkomstig artikel 51/4 van dezelfde wet, voor de 

Raad behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt krachtens de 

wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vernietiging wordt gevorderd. De beslissingen waarvan de vernietiging gevorderd wordt, zijn immers 

steeds afkomstig van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken. 

 

Indien hierna zal blijken dat de bestreden beslissing werden genomen in strijd met de wetgeving op het 

taalgebruik in bestuurszaken, leidt dit tot de vernietiging ervan. Indien blijkt dat dit niet het geval is zal 

het onderhavige beroep, gericht tegen een Nederlandstalige beslissing, moeten worden behandeld in de 

Nederlandse taal.   

 

2.2.3. Verzoeker betoogt dat het administratief dossier enkel Franstalige stukken bevat en dat hij zich in 

het Frans heeft uitgedrukt, zodat de bestreden beslissing ten onrechte in het Nederlands is getroffen. Hij 

beroept zich daarvoor op artikel 41, §1 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in 

bestuurszaken.  

 

Artikel 41 luidt als volgt: 

 

  “Art. 41. § 1. De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die 

van de drie talen waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.” 

 

Uit het verslag van verhoor van 31 juli 2016 dat werd opgemaakt door de Federale politie op de 

luchthaven van Zaventem blijkt dat verzoeker zich in de Franse taal heeft kunnen uitdrukken en dat de 

betrokken partijen elkaar tijdens de ondervraging hebben begrepen. Verzoeker geeft ook niet aan dat dit 

niet het geval was, en hij brengt geen concrete gegevens aan waaruit zou blijken dat zijn verklaringen 

verkeerd zouden zijn geïnterpreteerd.  

 

De Raad is van oordeel dat de beslissing tot nietigverklaring van een visum niet kan worden beschouwd 

als een akte waarvan verzoeker als particulier het gebruik van een bepaalde taal, in casu het Frans, kan 

eisen overeenkomstig de gecoördineerde wetten op het taalgebruik. Het gegeven dat verzoeker de 

mogelijkheid kreeg om zich in het Frans uit te drukken doet daaraan geen afbreuk. De beslissing is, 

voorts, niet het gevolg van een eerdere aanvraag die de verzoeker aan de Belgische instellingen had 

gericht. Het visum werd immers afgeleverd door Spanje. De beslissing werd genomen ten aanzien van 

een vreemdeling die op de nationale luchthaven, het grondgebied van Zaventem, werd aangetroffen. 

Het betreft een ambtshalve maatregel die werd genomen nadat bij een inreiscontrole onder meer werd 

vastgesteld dat verzoeker niet had aangetoond over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. De 
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bestreden beslissing diende dan ook niet in de taal van de visumaanvraag te zijn opgesteld en 

betekend. Derhalve is artikel 41, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in 

bestuurszaken in deze niet van toepassing.  

 

De bestreden beslissing diende conform artikel 39, § 1, juncto artikel 17, § 1, a, van de gecoördineerde 

wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken behandeld te worden in de taal van het taalgebied 

waar ze gelocaliseerd zijn, in casu, gezien de inreiscontrole in Zaventem plaatsgreep, het Nederlandse 

taalgebied. (RvS 28 januari 2011, nr. 211.569). 

 

2.2.4. Aangezien de bestreden beslissing op correcte wijze in de Nederlandse taal werd gesteld moet de 

huidige vordering ook in het Nederlands worden behandeld, zoals blijkt uit hetgeen hiervoor, onder punt 

2.2.2., werd gesteld.  

 

2.2.5. Het tweede middel is niet gegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien juni tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 

 


