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 nr. 210 406 van 1 oktober 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. MANDELBLAT 

Auguste Reyerslaan 41/8 

1030 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Togolese nationaliteit te zijn, op 28 september 2018 per 

faxpost heeft ingediend 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 26 september 2018 houdende weigering van toegang met 

terugdrijving (bijlage 11) en van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie en Administratieve vereenvoudiging van 26 september 2018 tot intrekking van een visum. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 september 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 oktober 

2018 om 11.00 u. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

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

voor de verzoekende partij en van advocaat C. MUSSEN die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster werd op 26 september 2018 bij haar aankomst vanuit Lomé (Togo) op de luchthaven 

van Zaventem geïnterpelleerd door de federale politie. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

(hierna: de staatssecretaris) trof op 26 september 2018 een beslissing houdende weigering van toegang 

met terugdrijving (bijlage 11). Verzoekster werd hiervan diezelfde dag in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“TERUGDRIJVING 

Op 26/09/2018 om 09.55 uur, aan de grensdoorlaatpost BNL, 

werd door ondergetekende, H.(…) M.(…) Hinp 

mevrouw : 

naam D.(…) T.(…) voornaam F.(…) 

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

die de volgende nationaliteit heeft Togo 

houder van het document nationaal paspoort van Togo nummer (…) 

afgegeven te DGDN, Lome op : 30.11.2017 

houder van het visum nr. 524210881 van het type C afgegeven door Franse ambassade in Lome 

geldig van 20.08.2018 tot 19.08.2020 voor een duur van 90 dagen, met het oog op : dienstverband 

afkomstig uit Lome met SN278 (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) : 

 (…) 

Reden van de beslissing: 

 

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

Reden van de beslissing:  

Betrokkene verklaart door te reizen naar Duitsland om er het huwelijk van haar zus bij te wonen. Ze legt 

een doorreisticket naar Stuttgart (Duitsland) voor. Echter betrokkene is niet in het bezit van een uitnodiging 

van dit huwelijk en heeft geen bewijzen van logies (hotelreservaties, uitnodigingen, …) tijdens haar 

voorgenomen verblijf van 29 dagen. 

Betrokkene is in het bezit van een Schengenvisum afgeleverd door de Franse ambassade met de 

vermelding “dienstverband”. Uit de gegevens van het “VIS” blijkt dat het visum werd afgeleverd door de 

Franse ambassade voor professionele redenen in Frankrijk. 

Geconfronteerd met deze gegevens verklaart betrokkene in tweede instantie dat ze op 05.10.2015 naar 

Parijs (Frankrijk) zal afreizen om vanuit Parijs terug te keren naar Brussel (België) om haar terugvlucht 

dd. 24.10.2018 te nemen. Betrokkene is niet in het bezit van vervoersbewijzen vanuit Stuttgart naar Parijs 

en Brussel. Ze is wel in het bezit van een vervoersbewijzen vanuit Stuttgart dd. 24.10.2018 naar Brussel. 

Verder is ze niet in het bezit van zakelijke documenten (uitnodigingen, facturen, contactgegevens, 

businesscard, …) en geen bewijzen logies in Frankrijk. Ze verklaart dat haar verantwoordelijke alles heeft 

geregeld en zij bij deze zal verblijven doch kent adres noch telefoonnummer van deze persoon. 

Betrokkene kan niet aantonen dat haar hoofdbestemming Frankrijk is. Volgens de visumcode dient het 

hoofdreisdoel zich te situeren in het land van afgifte van het visum. Verder kan ze haar zakelijk reismotief 

in Frankrijk op geen enkele wijze (documenten? – verklaringen?) aantonen. 

Afgaande op deze gegevens blijkt dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden van haar visum, de 

toegangsvoorwaarden volgens artikel 6 van de Schengengrenscode en aan de bepalingen van de 

visumcode. 

Betrokkene heeft zodoende bij haar visumaanvraag andere documenten voorgelegd en verklaringen 

afgelegd dan haar huidige verklaarde reisdoel aan de Belgische buitengrens. 

(…) 

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



 

X 

 

 

 

Reden van de beslissing:  

Betrokkene is enkel in het bezit van 550 euro cash geld. Ze is niet in het bezit van krediet- of bankkaarten 

en heeft geen officiële garantverklaringen van Duitsland en/of Frankrijk voor een voorgenomen verblijf 

van 29 dagen (terugkeerticket dd. 24.10.2018. 

Volgens de geldende richtbedragen dient men in Frankrijk over 65 euro/dag/persoon//verblijf bij particulier 

zonder garantverklaring of 120 euro/dag/persoon/verblijf op hotel zonder garantverklaring en in Duitsland 

over 45 euro/dag/persoon te beschikken. Verder dient ze van dit bedrag nog vervoersbewijzen aan te 

kopen. 

“(…)” 

 

1.3. De eerste bestreden beslissing ging gepaard met een beslissing tot intrekking van een visum van 

diezelfde datum, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Mevrouw D.(…) T.(…), F.(…) 

-generaal/[andere bevoegde instantie] in _____________ 

[namens (naam van de vertegenwoordigde Lidstaat)] 

de gemachtigde van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

 

Heeft / hebben / werd 

 

.2018. 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

(EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke visumcode) 

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 door te reizen naar Duitsland om er het huwelijk van haar zus bij te wonen. Ze legt 

een doorreisticket naar Stuttgart (Duitsland) voor. Echter betrokkene is niet in het bezit van een uitnodiging 

van dit huwelijk en heeft geen bewijzen van logies (hotelreservaties, uitnodigingen, …) tijdens haar 

voorgenomen verblijf van 29 dagen. 

Betrokkene is in het bezit van een Schengenvisum afgeleverd door de Franse ambassade met de 

vermelding “dienstverband”. Uit de gegevens van het “VIS” blijkt dat het visum werd afgeleverd door de 

Franse ambassade voor professionele redenen in Frankrijk. 

Geconfronteerd met deze gegevens verklaart betrokkene in tweede instantie dat ze op 05.10.2015 naar 

Parijs (Frankrijk) zal afreizen om vanuit Parijs terug te keren naar Brussel (België) om haar terugvlucht 

dd. 24.10.2018 te nemen. Betrokkene is niet in het bezit van vervoersbewijzen vanuit Stuttgart naar Parijs 

en Brussel. Ze is wel in het bezit van een vervoersbewijzen vanuit Stuttgart dd. 24.10.2018 naar Brussel. 

Verder is ze niet in het bezit van zakelijke documenten (uitnodigingen, facturen, contactgegevens, 

businesscard, …) en geen bewijzen logies in Frankrijk. Ze verklaart dat haar verantwoordelijke alles heeft 

geregeld en zij bij deze zal verblijven doch kent adres noch telefoonnummer van deze persoon. 

Betrokkene kan niet aantonen dat haar hoofdbestemming Frankrijk is. Volgens de visumcode dient het 

hoofdreisdoel zich te situeren in het land van afgifte van het visum. 

Verder kan ze haar zakelijk reismotief in Frankrijk op geen enkele wijze (documenten? – verklaringen?) 

aantonen. 

Afgaande op deze gegevens blijkt dat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarden van haar visum, de 

toegangsvoorwaarden volgens artikel 6 van de Schengengrenscode en aan de bepalingen van de 

visumcode. 

Betrokkene heeft zodoende bij haar visumaanvraag andere documenten voorgelegd en verklaringen 

afgelegd dan haar huidige verklaarde reisdoel aan de Belgische buitengrens. 

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, 1/2) van de verordening (EG) Nr. 810/2009 

van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke 

visumcode)  
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Betrokkene is enkel in het bezit van 550 euro cash geld. Ze is niet in het bezit van krediet- of bankkaarten 

en heeft geen officiële garantverklaringen van Duitsland en/of Frankrijk voor een voorgenomen verblijf 

van 29 dagen (terugkeerticket dd. 24.10.2018. Volgens de geldende richtbedragen dient men in Frankrijk 

over 65 euro/dag/persoon//verblijf bij particulier zonder garantverklaring of 120 euro/dag/persoon/verblijf 

op hotel zonder garantverklaring en in Duitsland over 45 euro/dag/persoon te beschikken. Verder dient ze 

van dit bedrag nog vervoersbewijzen aan te kopen. 

(…)”. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De bestreden beslissing houdt een maatregel in van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 71, 

tweede 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). Dit wetsartikel luidt als 

volgt: 

 

“De vreemdeling die met toepassing van artikel 74/5 vastgehouden wordt in een welbepaalde aan de 

grens gelegen plaats, kan tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij 

de raadkamer van de correctionele rechtbank van de plaats waar hij wordt vastgehouden.” 

 

2.2. Voor zover de verzoekende partij zich met haar vordering richt tegen de beslissing tot vasthouding, 

staat op grond van voormeld artikel 71, tweede lid van de Vreemdelingenwet enkel een beroep open bij 

de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank van haar verblijfplaats. 

 

De vordering is niet ontvankelijk in zoverre zij gericht zou zijn tegen de beslissing tot vrijheidsberoving bij 

gebrek aan rechtsmacht.  

 

3. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

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

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst dringende 

noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te bevatten die 

deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 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. 

 

3.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede 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) bepaalt het volgende: 

 

“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”. 
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3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

3.2.2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid 

het volgende aan: 

 

“La requérante s’est vue notifier une décision de maintien dans un lieu déterminé. Elle est enfermée à 

Caricole depuis le 26.09.2018. 

Elle a déjà fait l’objet d’une tentative de rapatriement hier le 27.09.2018 et un vol est à nouveau prévu 

demain le 29.09.2018 à 10h20 (ce que son conseil a appris ce 28 à 16h38). 

Le présent recours est introduit avant l'expiration d'un délai de cinq jours, à compter de la notification des 

décisions du 26.09.2018 et notifiées le même jour. 

La requérante justifie de la célérité de l'introduction de la présente procédure.” 

 

3.2.2.2. In haar verzoekschrift wijst verzoekster op haar vrijheidsberoving met het oog op haar 

terugdrijving, waardoor de uiterst dringende noodzakelijkheid bewezen dient te worden geacht. Zij verblijft 

sedert 26 september 2018 in het gesloten Centrum Caricole in Steenokkerzeel in afwachting van haar 

terugdrijving naar Lomé. Verzoekster beweert dat er reeds een poging tot terugdrijving zou zijn geweest 

op 27 september en zij stelt dat er op 29 september 2018 een nieuwe poging zou worden ondernomen. 

 

De verwerende partij betwist de uiterst dringende noodzakelijkheid niet in haar nota met opmerkingen. 

 

Aan de voorwaarde met betrekking tot de uiterst dringende noodzakelijkheid is voldaan. 

 

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

 

 3.3.1. De interpretatie van deze voorwaarde 

 

Overeenkomstig het hierboven reeds vermelde 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 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 13 mei 1955 (hierna: 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 een van haar rechten gewaarborgd door 

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

§ 113). 
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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 verzoekster 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. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 41, § 1 van de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: de taalwet 

bestuurszaken). In haar eerste middel stelt verzoekster het volgende: 

 

« Cet article dispose que : « Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle 

des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage, » 

La requérante est francophone et maîtrise à la perfection la langue française. 

Elle a été interrogée en français par un agent néerlandophone dont elle ne comprenait pas bien l'accent 

; ses propos ont été traduits par l'agent interrogateur néerlandophone qui n'a pas fait appel à un interprète 

français-néerlandais, 

Il y a donc lieu de conclure que la requérante a choisi le français-comme langue de procédure. 

Par conséquent, les actes administratifs attaqués auraient dû être rédigés en français. 

La requérante a utilisé le français dans ses rapports avec l'administration fédérale (tous ses documents 

déposés à l'appui de leur demande de visa sont également rédigés en français), de sorte que la partie 

adverse, en rendant sa décision en langue néerlandaise, viole manifestement cette disposition légale. 

La loi sur l'emploi des langues en matière administrative est d'ordre public et doit être soulevée même 

d'office. 

Les actes administratifs pris en méconnaissance des lois linguistiques d'ordre public sont nuls de plein 

droit. 

Le moyen est dès lors manifestement fondé. » 

 

3.3.2.2. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat het door haar geschonden geachte artikel 41, § 1 van de 

taalwet bestuurszaken in casu toepasselijk zou zijn. Voormeld wetsartikel luidt als volgt: 

 

“De centrale diensten maken voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik van die van de drie talen 

waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.” 

 

De Raad merkt op dat de bestreden beslissingen een verwijderingsmaatregel en de nietigverklaring van 

een visum betreffen, die geenszins een antwoord bieden op enigerlei aanvraag vanwege verzoekster 

waarbij deze zich van een bepaalde taal zou hebben bediend.  Conform vaste rechtspraak van de Raad 

van State dient de bestreden beslissing te worden aanzien als een ambtshalve politiemaatregel die werd 

genomen op basis van de vaststellingen van de met grenscontrole belaste overheid.  

Bijgevolg gaat het niet om een ‘akte’ waaromtrent de verzoekende partij als particulier het gebruik van 

een bepaalde taal kan eisen, zodat de verwijzing naar artikel 41, § 1 van de Taalwet Bestuurszaken niet 

dienstig is en het middel op dit punt juridische grondslag mist (cf. RvS 10 februari 2006, nr. 154 741). 
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3.3.2.3. In weerwil van verzoeksters beweringen doet het gegeven dat zij Franstalig is en haar 

visumaanvraag in het Frans werd ingediend. De terugdrijving is immers geen antwoord op deze 

visumaanvraag, noch een rechtstreeks gevolg ervan. De beslissing tot terugdrijving diende dan ook niet 

in de taal van de visumaanvraag te zijn opgesteld en betekend. Conform artikel 39,§ 1, juncto artikel 17,§ 

1, a, van de Taalwet bestuurszaken diende de zaak te worden behandeld in de taal van het taalgebied 

waar ze gelokaliseerd is, in casu het Nederlands (cf. RvS 28 februari 2011, nr. 211 569). 

 

Het eerste middel is ongegrond en bijgevolg niet ernstig. 

 

3.3.2.4. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 3 en 

62 van de Vreemdelingenwet en van artikel 34.2 van de “Directive” (lees: Verordening) 810/2009/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke 

visumcode (hierna: de Visumcode). Verzoekster stelt in haar tweede middel het volgende: 

 

« L’art. 3 §1er al 3 de la loi du 15.12.1980 dispose que : 

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

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

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

envisagé; » 

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

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

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

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

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

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

En l’espèce, la requérante a montré son passeport muni d’un visa d’une durée de 2 ans pour motif 

professionnel.  

Dans la mesure où elle pensait arriver en Europe en toute légalité, son but voyage ayant déjà été approuvé 

par les autorités françaises, la requérante n’a pas jugé utile d’imprimer avec elle son formulaire de 

demande de visa et toutes ses pièces annexes. (pièce 4) Il appartenait à la partie adverse d’examiner 

toutes les pièces produites à l’appui de la demande de visa. 

Ce visa a été délivré suite à l’invitation du 22.07.2018 de M. J-M BELCHI (France Médias Monde) en 

raison d’un partenariat existant entre Radio Lomé et RFI. (pièce 5) 

En raison de ce partenariat, des visas de travail de 2 ans (entrées et sorties multiples) sont délivrés aux 

travailleurs de Radio Togo pour leur éviter de se représenter à l'ambassade à chaque programme de 

stage de Formation au cours des deux années à venir.  

Comme expliqué supra, ce type d’invitation n’a pas été uniquement envoyé à la requérante mais à 

plusieurs travailleurs de divers services de Radio Lomé. Bien sûr, comme il n’est pas possible de recycler 

tous les travailleurs en même temps, ils arrivent par petits groupes en fonction de leur stage respectif. 

Il s’agit en réalité d’invitation collective pour tous les départements de la Radio pour éviter de faire des 

invitations par département de Radio Lomé. 

C’est ainsi que le premier département "PROGRAMME" de Radio Lomé a déjà effectué le stage en France 

en date du 20/08/2018 et ses participants sont déjà rentrés au Togo.  

Le département " DES TECHNICIENS" auquel appartient la requérante commence le 12/10/2018 et c’est 

donc à cette date que la requérante est attendue auprès de RFI comme confirmé ce jour par M. J-M 

BELCHI qui explique bien que la requérante « est invitée à Paris pour un stage…à compter du 12 octobre 

2018, selon le programme de son groupe professionnel ». (pièce 6). 

A son arrivée à Zaventem et en l’absence de tous ses documents, elle a toutefois pu valablement expliquer 

aux douaniers qu’elle était porteuse d’un visa pour motif professionnel et qu’elle devait se rendre en 

France pour y effectuer un stage auprès de RFI. 

 

 

Si elle a, dans un premier temps, parlé du mariage auquel elle devait assister en Allemagne, c’est parce 

que lorsque les douaniers lui ont demandé de présenter tous ses documents, elle a donné la réservation 

du billet de train de Stuttgart vers Paris pour le 11.10.2018 (ce qui démontre qu’elle avait l’intention de se 

rendre à Paris pour y débuter sa formation le lendemain 12.10.2018). 
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En réalité, il y a eu une mauvaise communication à l’aéroport et ce n’est pas le mariage de sa sœur qui 

doit avoir lieu mais celui du frère du mari de sa sœur. (pièce 7) 

Il s’agit donc du frère du beau-frère de la requérante et ce mariage n’était pas le motif premier du voyage 

de la requérante. 

Celle-ci a souhaité faire « d’une pierre deux coups » c’est-à-dire profiter de son voyage en vue du stage 

pour revoir ses proches et sa sœur, qu’elle n’a pas vue depuis 5 ans, lors de ce mariage. 

Le but initial du voyage était donc le travail même si en même temps il était prévu de revoir sa sœur. 

L’un n’empêche pas l’autre même s’il fut difficile, vu les circonstances de son interception, pour la 

requérante de l’expliquer de cette façon. 

Elle devait donc rester en Allemagne du 26.09.2018 jusqu’au 11.10.2018. A cette date, elle devait 

rejoindre la France (voir billet de train – pièce 8) pour y effectuer son stage (du 12.10.2018 au 22.10.2018) 

et ensuite revenir en Allemagne le 23.10.2018 pour y prendre son vol Brussels Airlines du 24 à destination 

de Lomé. 

Il convient donc de constater que les documents et informations précités ont donc été jugés suffisants par 

les autorités françaises pour l’octroi d’un visa. C’est donc à tort que la demande de visa est jugée à 

postériori frauduleuse par la partie adverse. 

En effet, la requérante est employée au sein de Radio Lomé depuis juillet 1994 et gagne +/- 300 €/mois. 

Elle est mariée coutumièrement à M. M.(…) N.(…) A.(…), rapporteur de la Haute Autorité de l’Audiovisuel 

et de la Communication et ancien arbitre de football FIFA, et elle est mère de deux enfants. 

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

C’est donc de manière inadéquate que la partie adverse a estimé que la requérante n’était pas en 

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

autorités françaises pour la délivrance de ce visa. 

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

un arrêt n° 168 007 du 23.05.2016 que : 

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

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

de « l’objet et des conditions du séjour envisagé» et pour quelles raisons lesdits documents ne suffisent 

pas en l’occurrence à apporter cette preuve… 

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

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

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

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

pièces du dossier administratif.» 

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

étaient insuffisamment démontrés et que la requérante n’était pas en possession des documents justifiant 

l’objet de son séjour en France alors que toutes les informations sont contenues dans le dossier visa 

délivré par la France auquel la partie adverse pouvait avoir accès. 

B. Seconde branche 

Au sujet du prétendu manque de moyens financiers, il convient d’insister sur le fait que la demande de 

visa du 13.08.2018 auprès des autorités françaises prévoit explicitement que « les frais de voyage et de 

subsistance durant votre séjour sont financés par « autre », c’est-à-dire « FRANCE MEDIAS MONDE » 

pour les points suivants : 

- argent liquide/ cash 

- hébergement fourni 

- tous les frais sont financés pendant le séjour 

- transport prépayé 

Il convient d’en déduire que pour la France, il existe trois catégories de prise en charge : soit par soi-

même, soit par un garant, soit par « autres ». 

Cela signifie que pour son séjour en France, la requérante n’avait ni besoin de moyens de subsistance 

propres ni besoin de la prise en charge d’un garant puisque toutes ses dépenses devaient être prises en 

charge par « FRANCE MEDIAS MONDE ». 

Ainsi, en disposant de la somme de 550 € pour son séjour en Allemagne uniquement, la requérante ne 

manquait que de 170 €.  

En effet, si le montant en vigueur exige qu’il faille disposer, en Allemagne, de 45 €/ jour/personne, et 

qu’elle devait y rester du 26.09.2018 au 11.10.2018 (soit 16 jours), elle avait besoin de 720 € (soit un 

manque de 170 €).  
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Elle ignore si cela a été transcrit dans son questionnaire à l’aéroport, mais la requérante était porteuse de 

mèches de cheveux pour une valeur de 1.000 € qu’elle devait remettre à sa sœur (moyennant payement). 

Elle savait donc qu’à son arrivée en Allemagne, elle toucherait encore la somme de 1.000€. 

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

cause, puisque dans la décision attaquée il n'a nullement été fait mention de son stage auprès de « 

FRANCE MEDIAS MONDE » dont les coordonnées figurent pourtant dans le dossier visa de la 

requérante. 

C. Conclusion 

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

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

apprécier sainement l’opportunité de la décision. 

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

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

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

de minutie et de précaution. 

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

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

de la requérante commettant ainsi un excès de pouvoir en méconnaissance du principe de 

proportionnalité, de minutie et de précaution. 

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

dans la sanction qu’elle induit. » 

 

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben betrekking op de 

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110 071; RvS 21 juni 2004, nr. 132 710).  

 

De Raad treedt 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 de 

feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of het op grond daarvan niet kennelijk onredelijk tot 

zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101 624). 

 

3.3.2.6. De bestreden tot weigering van toegang met terugdrijving vermeldt uitdrukkelijk het door 

verzoekster geschonden geachte artikel 3, eerste lid, 3° en artikel 3, eerste lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet als haar juridische grondslagen. Deze bepalingen luiden als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan de toegang worden 

geweigerd aan 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 en de 

verblijfsomstandigheden van het voorgenomen verblijf; 

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

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

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

(…)”. 

 

3.3.2.7. De beslissing tot nietigverklaring van het visum vermeldt op haar beurt het door verzoekster 

geschonden geachte artikel 34.2 van de Visumcode als haar juridische grondslag. Deze bepaling uit de 

Visumcode luidt als volgt: 

“Artikel 34 

Nietigverklaring 

(…) 
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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; in 

dat geval worden de autoriteiten van de lidstaat die het visum heeft afgegeven van de intrekking in kennis 

gesteld. 

(…)” 

 

3.3.2.8. Blijkens het administratief dossier kwam verzoekster op 26 september 2018 aan op de luchthaven 

van Zaventem vanuit Lomé (Togo), voorzien van een Frans multi-entrée-(dienst-)visum kort verblijf voor 

de maximumduur van 90 dagen, geldig van 20 augustus 2018 tot 19 augustus 2020. Uit haar vliegtickets 

blijkt dat zij vanuit Zaventem zou doorreizen naar Stuttgart (DE) en zou op 24 oktober 2018 vanuit Stuttgart 

(DE) via Zaventem naar Lomé zou terugkeren.  

 

Met betrekking tot haar reisdoel verklaart verzoekster het volgende: 

“Betrokkene zegt ons naar Duitsland te reizen voor het huwelijk van haar kleine zus. 

Zij zou vervolgens doorreizen naar Parijs (Frankrijk) (…) Betrokkene zegt naar Duitsland te reizen voor 

het huwelijk van haar kleine zus op 29/09/2018. Ze kan ons echter geen uitnodiging van dit huwelijk 

voorleggen noch enig ander bewijs hiervan. Betrokkene wordt erop gewezen dat ze reist met een 

zakenvisum. Hierop zegt betrokkene dat ze op 05/10/2018 naar Parijs zal afreizen. 

Op de vraag hoe ze dat zal doen zegt ze met de trein. Ze kan ons echter nog geen reservatie/biljet van 

deze treinrit voorleggen. Vanuit Parijs zal ze dan terug keren naar Brussel om de vlucht naar huis terug 

te nemen. Betrokkene wordt geconfronteerd met het feit dat ze een vlucht heeft vanuit Stuttgart naar 

Brussel en deze dan niet zal nemen. Ze blijft erbij de trein naar Brussel te nemen vanuit Parijs. 

Op de vraag waar ze zal verblijven in Parijs kan ze ons geen antwoord bieden. 

Ze zegt dat haar verantwoordelijke dit allemaal geregeld heeft voor haar en wij met deze dienen 

telefonisch contact op te nemen. 

Deze persoon bevindt zich in Lome en niet in Parijs. Betrokkene kan ons geen informatie geven over de 

persoon bij wie ze zal verblijven, kent geen adres en is niet in het bezit van een telefoonnummer van de 

persoon waar ze zou verblijven. 

Betrokkene is eveneens niet in het bezit van een uitnodiging of ten laste neming. 

Bij navraag blijkt betrokkene slechts in het bezit te zijn van 550 euro en geen bank- noch kredietkaarten. 

(…) 

Om 09.05 uur kwam betrokkene ons een bewijs van uitnodiging voorleggen via haar app-berichten. 

Deze was echter niet leesbaar. 

Hebben betrokkene in het bezit gesteld van onze coördinaten waarop ons dit werd doorgemaild. 

Kunnen hieruit uitmaken dat betrokkene een stage zou volgen vanaf 20/08/2018” 

 

Op grond van de neergelegde stukken en verklaringen komt de met grenscontrole belaste 

hoofdinspecteur tot volgende vaststellingen:  

“Het is de eerste keer dat betrokkene naar Europa komt”; de bestaansmiddelen van verzoekster zijn “ruim 

onvoldoende voor zijn vooringenomen verblijf”; “Betrokkene is in het bezit van een Schengenvisa 

afgeleverd door de Franse vertegenwoordiging. Dientengevolge is betrokkene niet bij machte om, conform 

de wijzigingen vervat in de Visumcode, om aan te tonen dat het hoofddoel van haar voorgenomen verblijf 

Frankrijk betreft als land van uitgifte van het desbetreffende visum. (VISASHOPPING)”; “Betrokkene kan 

verder geen gegevens verstrekken over haar eventuele zakelijke doeleinden waarvoor ze het visum zou 

aangevraagd hebben”; “Betrokkene is (x niet) het bezit van een hotelreservering”. 

 

3.3.2.9. De Raad benadrukt dat artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet niet uitsluit dat een 

vreemdeling die in het bezit is van een geldig visum toch wordt teruggedreven wanneer hij geen 

documenten kan voorleggen ter staving van het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden (RvS 25 februari 2002, nr. 110 745). In weerwil van verzoeksters beweringen in 

haar middel rust op grond van artikel 6.1, sub c) van de Schengengrenscode de bewijslast bij verzoekster 

en niet bij de met grenscontrole belaste overheid. 

 

3.3.2.10. Op basis van haar vliegtickets zou verzoekster op 26 september 2018 vanuit Zaventem 

doorreizen naar Stuttgart (DE) en op 24 oktober 2018 vanuit Stuttgart (DE) via Zaventem terugkeren naar 

Lomé. Verzoekster verklaarde op 29 september 2018 naar het huwelijk van haar zus te gaan in Duitsland, 

maar zij leverde hiervan geen enkel begin van bewijs aan. Na confrontatie met het gegeven dat ze met 
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een Frans dienstvisum reisde, gaf ze echter te kennen op 5 oktober 2018 naar Parijs door te reizen om 

dan op 24 oktober 2018 vanuit Parijs naar Brussel te komen om vanuit Brussel naar Lomé terug te keren, 

hetgeen dus niet spoort met haar vliegtickets. Ze legde na haar interpellatie enkel een document voor 

waaruit blijkt dat zij was uitgenodigd voor een stage in Issy-les-Moulineaux vanaf 20 augustus 2018 dat 

niet kan verhelderen waarom ze in oktober naar Frankrijk zou willen doorreizen. Ze bleek ook volstrekt 

onwetend over adres, telefoonnummer, referentiepersoon of ander gegeven met betrekking tot haar 

verblijf of stage in Frankrijk.  

 

3.3.2.11. Aan haar verzoekschrift voegt verzoekster de visumaanvraag van 13 augustus 2018, een 

uitnodiging van 22 juli 2018 en een e-mail van 28 september 2018 vanwege dhr. J. M. B. van ‘France 

Médias Monde’, een uitnodiging voor het huwelijk van de schoonbroer van de zus van verzoekster, een 

kopie van de identiteitskaart van de zus van verzoekster, de exit-permit vanwege de Togolese autoriteiten, 

een uitprint van google-maps van de afstand tussen Reutlingen en Stuttgart, het bewijs van de voorziene 

terugdrijving op 29 september 2018 en een treinticket vanuit Reutlingen naar Parijs op 11 oktober 2018 

(Verzoekschrift, bijlagen 4-12). In haar middel zet verzoekster uiteen dat de stage zou kaderen in een 

collectieve uitnodiging en dat de stage van de ‘techniciens’ op 12 oktober 2018 zou aanvatten. 

Verzoekster beweert dat zij een treinticket voor 11 oktober 2018 van Stuttgart naar Parijs zou hebben 

voorgelegd, maar dit blijkt niet uit het administratief dossier. Verzoekster geeft in haar middel een overzicht 

van haar reisplannen dat niet overeenstemt met haar eerdere verklaringen. Met betrekking tot haar 

bestaansmiddelen in Frankrijk betoogt zij dat ‘France Médias Monde’ hiervoor garant zouden staan, maar 

dit wordt evenmin ondersteund door haar eerdere verklaringen. Tenslotte verwijst verzoekster betreffende 

haar bestaansmiddelen ook naar ‘haarlokken’ die zij bij zich zou hebben ter waarde van 1.000 Euro die 

zij middels betaling aan haar zus zou geven. Ook deze bewering wordt niet ondersteund door de 

doorgevoerde screening van haar bagage door de douane. 

 

3.3.2.12. De ter terechtzitting aanwezige raadsman bevestigt dat verzoekster niet in het bezit was van 

voormelde bewijsstukken ten tijde van haar interpellatie door de grensinspectiediensten en dat deze 

informatie en de uitleg in het verzoekschrift post factum wordt aangebracht. Ten tijde van haar interpellatie 

had verzoekster niet meegedeeld dat haar stage in Frankrijk zou aanvatten op 12 oktober 2018, zoals in 

het verzoekschrift wordt uiteengezet en kon zij hierover geen enkele inlichting verschaffen. Ook 

betreffende de tenlasteneming van de kosten van het verblijf in Frankrijk had verzoekster geen enkele 

informatie aangeleverd. De Raad stelt vast dat verzoekster zich in wezen beperkt tot het a posteriori 

aanbrengen van nieuwe elementen, preciseringen en nuanceringen bij haar verklaringen die geenszins 

ondersteund worden door of zelfs maar enigszins stroken met de informatie uit het administratief dossier. 

Het blijft bovendien onduidelijk waarom verzoekster deze inlichtingen niet onmiddellijk tijdens haar 

interpellatie kon aanbrengen. Verzoekster slaagt er in elk geval niet in aan te tonen dat zij hoofdzakelijk 

in Frankrijk zal verblijven, noch dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor een verblijf in het 

Schengengebied van 29 dagen. Bijgevolg maakt zij niet aannemelijk dat de feitelijke vaststellingen van 

de met grenscontrole belaste overheid en de gevolgtrekkingen die zij daaruit afleidt, kennelijk onredelijk 

of onjuist zouden zijn. 

 

3.3.2.13. Uit wat voorafgaat blijkt volgt dat verzoekster “niet kan aantonen dat haar hoofdbestemming 

Frankrijk is”, hoewel zij in het bezit is van een Frans dienstvisum waarbij, conform artikel 5.1, sub b) van 

de Visumcode, het visum dient te worden afgeleverd door de lidstaat op het grondgebied waarvan de 

hoofdbestemming van het (de) bezoek(en) is gelegen qua duur of doel van het verblijf en dat verzoekster 

“geen bewijzen van logies (hotelreservaties, uitnodigingen, …) tijdens haar voorgenomen verblijf van 29 

dagen” kon voorleggen, zoals in de beslissing wordt overwogen. Bovendien had verzoekster niet 

aangetoond over voldoende bestaansmiddelen te beschikken voor de duur van haar verblijf, haar doorreis 

en haar terugreis, gelet op het geldende richtbedrag in Duitsland en/of Frankrijk. De Raad stelt vast dat 

de met grenscontrole belaste overheid op goede gronden kon concluderen dat niet langer aan de 

afgiftevoorwaarden voor het visum voldaan was waardoor aan verzoekster de toegang op grond van 

artikel 3, eerste lid, 3° en 4° van de Vreemdelingenwet de toegang kon worden geweigerd en het visum 

op basis van artikel 34.2 van de Visumcode diende te worden vernietigd.  

 

3.3.2.14. Er werd geen schending aangetoond van artikel 3 van de Vreemdelingenwet, noch van artikel 

34.2 van de Visumcode. De bestreden beslissingen steunen op deugdelijke feitelijke en juridische 

overwegingen. Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht. 
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Het tweede middel is ongegrond en bijgevolg niet ernstig 

 

3.3.2.15. In een derde middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 3 en 8 van het EVRM. 

Verzoekster formuleert haar grieven als volgt: 

 

« Cette première disposition dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 

traitements inhumains ou dégradants » 

En l’espèce, il convient de retenir que l’époux de la requérante exerce de hautes fonctions au Togo. De 

même, la requérante bénéfice d’une excellente réputation auprès de son employeur et RFI France. 

Etre traitée comme une fraudeuse dont le but premier de son voyage ne serait pas celui déclaré et être 

privée de sa liberté de mouvement est vécue par la requérante comme étant particulièrement insultant et 

partant dégradant. Cela constitue une atteinte à son honorabilité qui est très mal vécue par elle. 

La requérante travaille à Lomé et n’a aucune volonté migratoire, elle jouit d’une vie particulièrement 

confortable au Togo ; elle était d’ailleurs en possession de son billet de retour. 

Par ailleurs, elle n’a pas vu sa sœur depuis 5 ans et elle était particulièrement enthousiaste d’effectuer 

son stage à Lomé. 

Le retrait de visa signifie qu’elle ne pourrait prétendre à cette formation précieuse dispensée par RFI 

France. 

Cette décision constitue une énorme ingérence de la part de la partie adverse dans la vie privée de la 

requérante et les choix posés dans le cadre de sa vie professionnelle. 

Cette ingérence est disproportionnée vis-à-vis de cette femme qui n’a rien à se reprocher. » 

  

3.3.2.16. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan 

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen".  

 

Verzoekster lijkt te willen doen geloven dat het feit dat zij nu het voorwerp is van een beslissing van 

weigering van toegang met terugdrijving een beledigende ervaring is een aanslag op haar eer en goede 

reputatie. De Raad merkt op dat een vreemdeling in zekere mate onbehagen kan ervaren wanneer hij bij 

zijn binnenkomst op het Schengengrondgebied niet in staat blijkt te zijn het doel en de omstandigheden 

van zijn verblijf te staven, waardoor er een beslissing tot weigering van toegang met terugdrijving wordt 

genomen. Verzoekster toont echter niet aan dat deze situatie dient te worden gelijkgesteld met een 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing zoals bedoeld in artikel 3 van het EVRM. 

Bovendien zal eerder de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing dan de gevraagde schorsing ervan 

passend rechtsherstel bieden. 

 

3.3.2.17. Het door verzoeksters geschonden geachte artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt in 

de eerste plaats het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven. Artikel 8 van het EVRM 

definieert het begrip ‘familie-en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome 

begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd.  

 

3.3.2.18. Verzoekster lijkt voor te houden dat de bestreden beslissing haar professionele ontwikkeling zou 

belemmeren omdat ze enthousiast was om deze stage in Frankrijk te volgen. De vraag rijst of er sprake 

kan zijn van een inbreuk op het recht op eerbiediging van zijn privé-leven indien men niet kan deelnemen 

aan een stage in het buitenland.  

In elk geval komt het aan verzoekster toe om concreet aan te tonen dat de bestreden beslissingen een 

impact zullen hebben op haar verdere loopbaan. De Raad merkt op dat verzoekster bij haar interpellatie 

op 26 september geen gewag maakte van deze stage en hierover geen uitleg kon verschaffen, zodat er 

sterk aan haar enthousiasme voor deze stage kan worden getwijfeld. Het is bovendien onduidelijk of en 
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in hoeverre haar professionele toekomst door toedoen van de bestreden beslissingen zal worden 

beïnvloed, zodat de bestreden beslissingen niet als een inmenging in haar privé-leven kunnen worden 

beschouwd.  

 

Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 3 en/of 8 van het EVRM. 

 

Het derde middel is ongegrond en bijgevolg niet ernstig. 

 

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

 

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

 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.4.2.1. In haar verzoekschrift stelt verzoekster het volgende betreffende het moeilijk te herstellen ernstig 

nadeel: 

 

“L’exécution de la décision attaquée causera immanquablement à la requérante un préjudice grave et 

difficilement réparable. 

En effet, d’une part, la requérante, employée au sein de Radio Lomé sera déshonorée dans son entourage 

professionnel puisque ses collègues auront vent de son rapatriement. Il en est de même pour « FRANCE 

MEDIAS MONDE » qui ne comprend pas pourquoi une de ses stagiaires s’est faite arrêter en Belgique. 

D’autre part, la requérante a engagé un grand investissement pour ce stage; elle était très enthousiaste 

d’entamer son stage auprès de RFI, média mondialement réputé, et ce projet est réduit à néant par le 

retrait de son visa. 

Enfin, elle se réjouissaient de passer du temps avec sa soeur qu’elle n’a pas vue depuis 5 ans. 
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Dans la mesure où la requérante invoque de façon plausible la violation d’articles de la Convention 

européenne des droits de l’homme, à savoir les articles 3 et 8, elle doit pouvoir bénéficier d’un recours 

effectif, conformément à l’article 13 de la même Convention. 

Il a déjà été jugé à plusieurs reprises que ce recours effectif ne pouvait être que le recours en suspension. 

En tout état de cause, le préjudice grave difficilement réparable étant étroitement lié au second moyen 

développé supra, il doit être tenu pour établi (voyez notamment CCE 20.12.2012 n°94.249)”. 

 

3.4.2.2. De Raad stelt vast dat verzoekster haar nadeel koppelt aan de aangevoerde schendingen van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM. 

 

3.4.2.3. Aangezien geen onmenselijke of vernederende behandeling, noch een beschermenswaardig 

privé-leven aannemelijk werd gemaakt, kon geen schending van voormelde verdragsbepalingen aanvaard 

worden, waardoor het nadeel dat verzoekster koppelt aan deze schendingen evenmin kan worden 

aanvaard.  

 

3.4.2.4. De Raad merkt op dat het nadeel in geen geval moeilijk te herstellen is, aangezien het verzoekster 

vrijstaat desgevallend en nieuw (dienst-)visum aan te vragen indien zij werkelijk de bedoeling heeft stage 

te lopen in Frankrijk of een visum met het oog op familiebezoek indien zij haar zus in Duitsland zou willen 

bezoeken. 

 

3.4.2.5. Samen met de verwerende partij in haar nota met opmerkingen stelt de Raad vast dat er geen 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel aannemelijk werd gemaakt. 

 

Het bestaan van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoekster werd niet op afdoende 

wijze aangetoond. 

 

Uit wat voorafgaat volgt dat niet voldaan is aan de drie cumulatieve voorwaarden om over te gaan tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid dient te worden afgewezen. 

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, § 5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 
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De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één oktober tweeduizend achttien door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

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

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT F. TAMBORIJN 

 


