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 nr. 232 997 van 21 februari 2020 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat AUNDU BOLABIKA 

Square Eugène Plasky 92-94 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

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

20 februari 2020 heeft ingediend (bij faxpost) om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van 

de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale 

Zaken en volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 17 februari 2020 tot intrekking van een visum 

en tot terugdrijving. 

 

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 20 februari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 februari 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. REIGNS-NTEKEDI, die loco advocaat AUNDU BOLABIKA 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 17 februari 2020 biedt verzoeker zich aan bij de grenscontrole op de luchthaven te Zaventem. 

 

1.2. Er wordt op dezelfde dag een beslissing tot terugdrijving genomen. Dit is de bestreden beslissing, 

die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

de heer: 

naam K. N. voornaam D. 

geboren op X te M. geslacht (m/v) Mannelijk 

die de volgende nationaliteit heeft (…) 

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

afgegeven te MINAFFET op : 07.01.2016 

houder van het visum nr. (…) van het type C afgegeven door Belgische autoriteiten in 

vertegenwoordiging van Frankrijk te Kinshasa 

geldig van 09.02.2020 tot 10.03.2020 voor een duur van 15 dagen 

afkomstig uit Addis Abeba met ET730 (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: 

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

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

Reden van de beslissing: Betrokkene verklaart voor zaken en toerisme naar Frankrijk door te reizen. Hij 

legt een verlopen toeristische planning, een hotelreservatie in het “IBIS Paris Gare de Lyon Reuilly” 

hotel te Parijs (Frankrijk) van 16.02.2020 tot 02.03.2020 en een terugkeerticket dd. 01.03.2020 vanuit 

Brussel (België) voor. Echter na verificatie door de Federale Politie te luchthaven Brussel-Nationaal blijkt 

de hotelreservatie te zijn geannuleerd. 

Verder is hij niet in het bezit van vervoersbewijzen naar Frankrijk en terug. Met betrekking tot zijn 

voorgenomen reismotief is hij niet in het bezit van zakelijke stukken (folders, brochures, uitnodigingen, 

facturen, …) en kent geen toeristische trekpleisters of bezienswaardigheden in Frankrijk welk zijn 

voorgenomen reismotief kan aantonen. Betrokkene legt een telefoonnummer voor van de genaamde G. 

woonachtig in België. Echter opgeroepene verklaart dat zij een nicht is van betrokkene en dat deze voor 

toerisme naar België komt; Dit strookt niet met de verklaringen van betrokkene.” 

 

1.3. Tezelfdertijd wordt een beslissing tot intrekking van het visum genomen. Deze beslissing luidt als 

volgt:  

  

“Geachte Meneer K. N., D. 

(…) 

Op verzoek van de gemachtigde van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie, De dienst die verantwoordelijk zijn voor de personencontrole te (…) 

Heeft / hebben / werd uw visumaanvraag onderzocht 

uw visum onderzocht. Nummer (…), afgegeven: 24.01.2020. 

het visum is ingetrokken 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende reden(en): 

2. het doel en omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond (artikel 32, 

1, a), II en artikel 34, 1/2) van de verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de 

Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode) Betrokkene verklaart 

voor zaken en toerisme naar Frankrijk door te reizen. Hij legt een verlopen toeristische planning, een 

hotelreservatie in het “IBIS Paris Gare de Lyon Reuilly” hotel te Parijs (Frankrijk) van 16.02.2020 tot 

02.03.2020 en een terugkeerticket dd. 01.03.2020 vanuit Brussel (België) voor. 

Echter na verificatie door de Federale Politie te luchthaven Brussel-Nationaal blijkt de hotelreservatie te 

zijn geannuleerd. Verder is hij niet in het bezit van vervoersbewijzen naar Frankrijk en terug. Met 

betrekking tot zijn voorgenomen reismotief is hij niet in het bezit van zakelijke stukken (folders, 

brochures, uitnodigingen, facturen, …) en kent geen toeristische trekpleisters of bezienswaardigheden 
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in Frankrijk welk zijn voorgenomen reismotief kan aantonen. Betrokkene legt een telefoonnummer voor 

van de genaamde G. woonachtig in België. Echter opgeroepene verklaart dat zij een nicht is van 

betrokkene en dat deze voor toerisme naar België komt; Dit strookt niet met de verklaringen van 

betrokkene.” 

 

2. Onderzoek van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

2.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de Vreemdelingenwet slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

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

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

 

2.2. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

De uiterst dringende noodzakelijkheid wordt door de verwerende partij niet betwist.  

 

2.3. De tweede voorwaarde: de middelen 

 

2.3.1. Verzoeker voert een enig middel aan dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“Attendu que conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de 

l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un 

préjudice grave difficilement réparable ; 

 

Que par moyen, il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit violée et de 

la manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 17 décembre 2004, n* 

138.590; CE 4 mai 2004, n° 130.972; CE 1er octobre 2006, n° 135.618) ; 

 

Que sous toutes réserves généralement quelconques, sous réserve d’explications complémentaires en 

tous mémoires ultérieurs et sous réserve de la production du dossier administratif complet, le recours en 

suspension initié par le requérant tient des moyens suivants, pouvant par ailleurs justifier l’annulation 

des décisions entreprises, violations des articles : 

14,21 et 32 du règlement CE n°810/20092 

3 alinéa 1, 3° de la loi du 15/12/1980 pris seul ou en combinaison avec un défaut de motivation au 

regard de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 (...) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de droit tirés de 

l’erreur manifeste d’appréciation ; de la sécurité juridique, de prudence, de précaution, de minutie et du 

devoir de collaboration procédurale, de proportionnalité, de bonne foi ; 

 

Les décisions attaquées violent les articles cités au moyen en ce qu’elles reposent sur une mauvaise 

motivation qui ne correspondent pas avec les intentions réelles de la partie requérante ; 

En effet, l'acte attaqué consiste en une décision de retrait du visa et refoulement avec maintien de 

l'intéressé en Centre fermé au motif que, le requérant voyage en France pour les affaires, il a une 

réservation d'hôtel sur le bateau "IBIS Paris Gare de Lyon Reuilly" / à Paris (France) annulée, il n'est 

pas en possession de titres de transport vers la France et retour, il n'est pas en possession de 

documents commerciaux (dépliants, brochures, invitations, factures, •••), il ne dispose d'aucune 

information touristique, attractions ou lieux d’intérêt en France qui seraient destinés à motiver son 

voyage et que sa cousine G. vivant en Belgique aurait déclaré que le requérant vient en tourisme en 

Belgique ; 

Alors que : 
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Premièrement, la partie requérante est entrée à Zaventem légalement couverte par un visa obtenu en 

bonne et due forme, 

 

Elle a déclaré à la police des frontières vouloir aller en France pour des raisons touristiques. Elle est en 

possession des documents y relative à savoir un plan détaillé de voyage avec mention des lieux à visiter 

(documents que la partie adverse a confisqué sans aucun motif valable). Qu’il y a lieu de s’interroger sur 

la pertinence de la motivation de la décision attaquée. 

 

Elle a démontré dans son chef la connaissance parfaite de son programme de voyage touristique. Il ne 

peut, dès lors, lui âtre reproché de ne pas connaître des lieux et villes qu’il comptait visiter en sachant 

que le but même d’un voyage touristique est de découvrir et visiter les lieux (continents, pays, villes, 

sites touristiques et.) inconnus ou attirants. 

 

Qu’au vu de ce qui précède, la partie requérante qualifie la motivation de la décision attaquée 

d’absurde. Elle rappelle la définition du mot tourisme qui, selon le dictionnaire Larousse, s’avère être 

l’activité d'une personne qui voyage pour son agrément (son plaisir), visite un lieu autre que le sien, pour 

satisfaire sa curiosité, son goût de l'aventure, son désir d'enrichir son expérience et sa culture. 

 

Selon le site de l’OCDE, Le « tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de 

leurs voyages et de leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour 

une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres 

motifs non liés à l’exercice d’une activité rémunérée dans le lieu visité. ». 

 

Le touriste est celui qui voyage pour son plaisir hors de ses lieux de vie habituels, et d'y résider de façon 

temporaire, mais aussi un secteur économique qui comprend en plus de rhôtellerie, les boutiques, 

restaurant ; en bref, l'ensemble des activités liées à la satisfaction et aux déplacements des touristes. 

 

En l’espèce, à l’appui de sa demande de visa, la partie requérante fournit toutes les pièces probantes en 

rapport avec l’objet et les circonstances de son voyage. L’obtention de son visa était conditionnée à une 

interview préalable. A l’occasion, la partie requérante s’est expliquée avec preuves à l’appui sur les but 

et circonstances de son voyage. C’est par ce qu’il a convaincu l’autorité administrative que cette 

dernière lui a octroyé ce visa. Au cas contraire, U en serait autrement. 

Que reprocher à la partie requérante de ne pas disposer d'infonnation touristique, attractions ou beux 

d'intérêt en France qui seraient destinés à motiver son voyage, revient à remettre en cause les 

compétences de l’autorité ayant délivré le visa après vérification de toutes les formalités requises. 

Au vu de ces différentes définitions, la motivation de la décision attaquée ne permet pas à la partie 

requérante de comprendre en quoi l’objet ou but de son voyage n’est pas démontré. 

 

Deuxièmement, la partie adverse allègue que le requérant n’est pas en possession d’un ticket aber-

retour, France- Belgique, Alors que le requérant comptait l’acheter dès qu’il débarque à Zaventem vu 

que ces billets sont en vente libre au Guichet soit de la SNCB, Thalys ou TGV. 

 

Troisièmement, il est reproché au requérant de ne pas posséder les tickets des sites touristiques qu’il 

compte visiter en France. Alors la visite de la tour Eiffel et des Champs Elysées n’est pas conditionnée à 

l’achat préalable d’un ticket. Pour avoir accès à ces lieux d'attractions, il n'est pas exigé de réserver en 

avance un billet vu qu’on peut s’en procurer sur place. Aussi, aucune disposition légale n'impose à un 

touriste d’avoir au préalable un ticket des sites qu’il compte visiter. 

 

Que le but du séjour est totalement justifié par le souhait de visiter les endroits touristiques cités selon 

ses convenances et dans le respect de son visa. 

Que l'objet de son séjour ne saurait être autrement détaillé par un programme, lequel dépend des 

événements du moment, de la météo, des heures d'ouverture des sites touristiques, de la déserte par 

les transports publics. 

 

Ce motif ne permet pas à la partie requérante de comprendre la raison pour laquelle la partie adverse 

en a conclu que l’objet et les conditions du séjour n’étaient pas justifiés ni qu’il existe des doutes sur le 

but réel du voyage, un séjour touristique n’étant pas nécessairement articulé autour d’un programme 

précis. 

 

Quatrièmement» la partie adverse allègue que le requérant possède une réservation d’hôtel qui s’avère 

être annulée après vérification, il n’arrive pas à indiquer le lieu de son passage de nuit ; 
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Actuellement, il ne se pose aucun problème d’hébergement dans le chef du requérant. En d’autres 

termes, ledit hôtel est disposé à le recevoir dès qu’il se présente à leur guichet 

Certes il a réservé une chambre d’hôtel qui, par ailleurs a été annulé par qu’il ne s’est pas présenté le 

16 vu qu’il était dans l’avion en plein vol. Il s’avère que sa réservation a été de nouveau réactivée. Il 

s’agit d’une situation de cas de force majeur du au dernier changement intervenu du fait qu’il a pris un 

vol long-courrier Ethiopian qui a fait escale à Adis Abebaet est arrivé en Belgique le 17 février 2020 au 

lieu de SN Brussel qui devait arriver en Belgique le 16 février 2020 conformément à la réservation de 

l’hôtel faite par le requérant. 

 

Qu’il s’avère que les motifs avancés par la partie adverse prouvent tant soit peu le caractère non 

adéquate de la motivation de l’acte attaqué, ce qui rend indiscutablement la présente décision 

annulable. Qu’au vu de ce qui précède, la partie adverse avance un motif absurde qui viole le prescrit 

de l’article 62 de la loi précité relative à la motivation formelle ; 

 

Que suivant le principe d’une bonne administration, et particulièrement les principes de précaution et 

minutie, chaque administration doit effectuer un contrôle concret, complet, loyal et sérieux des 

circonstances de l’affaire. Elle doit examiner les faits avec la précaution nécessaire, prendre les 

informations nécessaires lors de la prise de décision afin de prendre celle-ci en connaissance de cause 

et ce, après avoir rassemblé tous les éléments nécessaires utiles pour l’examen de l’affaire (J. 

JAUMOTTE, «Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », 

in Le Conseil d’Etat de Belgique, cinquante ans après sa création (1946-1996), ULB, Bruxelles, 1999, p. 

687) ; 

 

Que par ailleurs, la partie défenderesse n’apporte aucune preuve allant dans le sens contraire qui 

pourrait "réellement" et "au-delà de tout doute raisonnable" confirmer ses doutes qui s’avèrent non 

fondés dans la mesure où, la partie requérante n’a nullement manifesté une quelconque intention de 

vouloir aller vivre chez des connaissances. Il ne devrait pas être sanctionné tout simplement par le fait 

qu’il a une famille en Belgique ; 

 

Qu’il est dès lors absurde de motiver son refoulement par un argument sans aucune pertinence au vu 

des éléments du dossier administratif de la partie requérante. Le simple fait d’avoir rendu service à un 

compatriote ne pourrait empêcher la partie requérante de respecter le but de son séjour ; 

 

Que la partie requérante rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs. Il suffit, par conséquent, 

que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

Qu’en l’espèce, l’argument développé par la partie adverse est dès lors non pertinent au vu des 

éléments du dossier administratif ; 

L'administration a commis une erreur manifeste d’appréciation et la décision souffre d’un défaut de 

motivation pertinente : à considérer qu'il appartenait au requérant d'étayer plus avant son projet de 

voyage, quod non, il convient de constater que son dossier témoigne à suffisance de l'objet de son 

séjour. 

 

Que dans un cas similaire le conseil de céans a procédé à l'annulation de la décision querellée (CCE, 

arrêt n° 161882 du 11 février 2016). Il a été jugé ce qui suit : 

« Par ailleurs, le Conseil rappelle qu'il ressort de l’article 32, 1. b) du code des visas, le visa est refusé 

«s'il existe des doutes raisonnables (...), sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou 

sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé ». 

(...) A cet égard, le Conseil constate que la requérante a introduit une demande de visa afin d’effectuer 

un voyage touristique de dix jours à Bruxelles. Elle a fourni, à l’appui de sa demande, la preuve de la 

réservation d’un hôtel au centre de Bruxelles pour neuf nuitées ainsi que les coordonnées de cet hôtel 

Le Conseil n <aperçoit dès lors pas pour quelle raison la partie défenderesse a estimé que l’objet et les 

conditions du séjour n ’étaient pas justifiés, 

Le Conseil observe, tout comme la partie requérante, qu’en se contentant de viser l’article 32 du code 

des visas, sans autre précision, c ’est en réalité sur la base de l’article 32.1, b de ce code que la partie 

défenderesse a également motivé la décision attaquée en indiquant qu ’il existait des « doutes quant au 
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but réel de la demande ». Sans se prononcer, à cet égard, sim le caractère suffisant du fondement légal 

de ce motif - le point relatif à l’article 32, I, b ayant été délibérément non coché dans la motivation de la 

décision attaquée- le Conseil constate qu ’il ne peut être considéré comme valablement motivé en fait 

En effet, ce motif s’appuie sur trois sous-motifs qui ne peuvent suffire à fonder la décision attaquée. 

(...) Quant à l’absence de production d’un parcours touristique détaillé, le Conseil ne peut que constater, 

à nouveau, que ce motif ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle la partie défenderesse en 

a conclu que l’objet et les conditions du séjour n ’étaient pas justifiés ni qu’il existe des doutes sur le but 

réel du voyage, un séjour touristique n’étant pas nécessairement articulé autour d’un programme précis. 

Il en va de même de l‘absence de « référence vérifiable en Belgique en dehors de la réservation d’hôtel 

» dès lors que s’agissant d’un séjour touristique de dix jours durant lesquels il était prévu que la 

requérante serait exclusivement logée dans cet hôtel, le Conseil n ’aperçoit pas quelle autre référence 

aurait pu produire la requérante. 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observation n’est pas de nature 

à remettre en cause les constats qui précèdent. En conséquence, le Conseil estime que la partie 

défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle des actes administratifs, la décision 

attaquée ne permettant pas de comprendre les raisons pour lesquelles la demande de visa a été 

refusée ». 

 

Qu’il y a incontestablement fausse motivation. Le Conseil devrait annuler la décision querellée pour ce 

chef;” 

 

2.3.2. Met betrekking tot de formele motiveringsplicht, merkt de Raad op dat de bestreden beslissing 

duidelijk de feitelijke en juridische elementen vermeldt op grond waarvan deze genomen is. In het 

middel gaat de verzoeker ook inhoudelijk in op deze motieven en tracht hij deze te weerleggen. Aldus 

blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent en dat er voldaan is aan de 

doelstelling van de formele motiveringsplicht.  

 

De bestreden beslissing werd bij toepassing van artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet 

genomen en er werd gemotiveerd waarom geoordeeld werd dat verzoeker niet in het bezit is van 

documenten die het doel van het voorgenomen verblijf en verblijfsomstandigheden staven. 

 

De Raad merkt vooreerst op dat het bezit van een visum voor kort verblijf de betrokkene niet vrij stelt 

van de verplichting om op het ogenblik van de binnenkomst het doel en de omstandigheden van zijn 

verblijf te kunnen staven. Artikel 3, eerste lid, 3°, van de Vreemdelingenwet bepaalt duidelijk dat de 

toegang tot het grondgebied kan geweigerd worden wanneer de vreemdeling, zo nodig, geen 

documenten kan overleggen ter staving van het doel en de verblijfsomstandigheden van het 

voorgenomen verblijf. 

De Raad wijst er in dit verband op dat ook artikel 6.1, c, van de Verordening (EU) 2016/399 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding 

van de grenzen door personen (Schengengrenscode) vereist dat de onderdanen van derde landen bij 

binnenkomst het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden moeten kunnen 

staven. Artikel 6.3 van de Schengengrenscode bepaalt dat daartoe documenten kunnen worden 

gevraagd die het reisdoel staven. 

 

Verzoeker voert een semantisch betoog met betrekking tot het woord “toerisme” en stelt dat hem niet 

kan worden verweten dat hij de plaatsen en steden die hij zich voorneemt te bezoeken niet kent, nu zijn 

reisdoel er precies in bestaat deze plaatsen te ontdekken en te leren kennen.  

Dit staat er niet aan in de weg dat verzoeker, wanneer hij zich aan de grenscontrole aanbiedt om het 

Schengengrondgebied binnen te komen, het doel en de omstandigheden van zijn verblijf moet kunnen 

aantonen. Zelfs al kan verzoeker worden bijgetreden in de mate hij aanvoert dat niet in redelijkheid kan 

worden geëist dat hij over elke bezienswaardigheid van zijn bezoek reeds toegangstickets of 

documentatie voorlegt, merkt de Raad op dat de motieven waarbij wordt vastgesteld dat verzoeker zijn 

reisdoel niet weet toe te lichten een geheel vormen en niet moeten worden gelezen als een amalgaam 

van van elkaar losstaande zinnen. Uit de motivering blijkt dat verzoekers hotelreservatie geannuleerd 

werd, dat hij niet in het bezit was van vervoersbewijzen naar Frankrijk en terug, dat hij geen stukken 

heeft met betrekking tot zijn zakelijk reismotief en geen toeristische trekpleisters of 

bezienswaardigheden kent die zijn reismotief kunnen aantonen. Hij legde verder een telefoonnummer 

neer van “Gisèle”. Deze laatste verklaarde echter dat zij een nicht is van verzoeker en dat verzoeker 

voor toerisme bij haar in België zou verblijven. Dit strookt niet met verzoekers eigen verklaringen, die 

verklaarde zich naar Frankrijk te willen begeven.  
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Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, meer bepaald in het politieverslag van 17 

februari 2020 dat vermeldt:  

 

“REISMOTIEF 

 Betrokkene verklaart naar Parijs te gaan deels voor toerisme, deels voor zaken. Hij zou de Champs 

Elysées en de Eifeltoren willen bezoeken. Hij zou ook willen prospectie doen naar auto’s / elektrische 

kabels. Hij heeft via zijn agentschap een hotel gereserveerd en verklaart hiervoor 105 € te hebben 

betaald. 

Hij zou hier worden opgewacht door een Gisele (gsm: 0032 465 798302) welke hem zou verder helpen. 

Hij zou ook een ingecheckte bagage hebben met eten welke voor haar zou bestemd zijn. 

 

(…) 

 

 7. Vaststellingen en info : 

  

• Betrokkene verklaart voor toerisme en zaken naar Parijs te gaan. Hij is, behalve een verlopen 

reisprogramma voor Parijs, niet in het bezit van enig bewijs (geen reisgids, reservaties, stadsplannen,… 

/ geen uitnodiging, adressen naar prospectie naartoe) waaruit op duidelijke wijze zijn toeristische 

motieven / zakelijke belangen blijken. 

 

• Betrokkene kent enkel de Champs Elysées en de Eifeltoren maar kan verder geen enkele 

bijkomende informatie geven omtrent de invulling van zijn verblijf. 

 

• Betrokkene is niet in het bezit van een vervoerbewijs naar Parijs. Hij kan ons ook niet zeggen hoe hij 

daar zal geraken. Hiervoor verwijst hij naar een Gisele welke hem zou opwachten op de luchthaven.  

 

• Betrokkene is in het bezit van een hotelreservatie voor Ibis Paris Gare de Lyon Reuilly van 16/02/20 

tot 02/03/20. De data van de reservatie komen dus niet overeen met de verblijfsperiode van betrokkene. 

Bovendien blijkt de reservatie te zijn geannuleerd wegens ongeldige kredietkaart. 

 

• We nemen telefonisch contact op met het nummer van ‘Gisele’. We worden er te woord gestaan 

door Lubha-Missiy,Ruth , wonende te 7904 Leuze-en-Hainaut, Literneau 18. Zij verklaart een nicht te 

zijn van de echtgenote. Zij verklaart dat betrokkene bij haar op bezoek komt en bij haar zal verblijven tot 

zijn terugkeer na 2 weken. Zij verklaart dat hij hier België wilt bezoeken. (= VISASHOPPING). 

 

• Betrokkene is in het bezit van 1189 $ en 500 € en een vervallen VISA-kaart. Omgerekend heeft hij 

voor een waarde van 1596.98 € bij. Hierdoor voldoet hij niet aan de vigerende richtlijnen inzake de 

bestaansmiddelen voor Frankrijk. 

  

• Het is de eerste keer dat betrokkene(n) een Schengenland bezoek(t)(en).” 

 

Met betrekking tot zijn toeristisch reismotief werd hoger reeds opgemerkt dat verzoekers semantische 

uiteenzetting omtrent het begrip “toerisme” hem er niet van vrijstelt zijn reisdoel en reismotieven, 

wanneer door de grenscontrole hierom verzocht, te staven. Blijkens zijn verklaringen kwam verzoeker 

niet verder dan het vermelden van de Champs Elysées en de Eifeltoren, maar wist hij geen enkele 

informatie te geven omtrent de invulling van zijn verblijf. Verzoekers pogingen om de noodzaak aan 

toeristische documentatie te relativeren doen geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoeker geen 

enkele duiding wist te geven omtrent dit reismotief. Zoals hoger reeds aangehaald, diende verzoeker te 

weten dat hij aan de grens kon ondervraagd worden met betrekking tot zijn reismotief.  

Waar verzoeker aanvoert dat hij van plan was zijn treintickets naar Frankrijk aan het loket in België te 

kopen, belet dit niet dat de verwerende partij bij de beoordeling van het reismotief, rekening kan houden 

met het feit dat hij geen vervoersbewijzen naar Frankrijk had. Dit motief moet ook worden samen 

gelezen met de andere motieven van de beslissing. Niet alleen kon verzoeker zijn reisplannen naar 

Frankrijk niet met stukken staven, maar hij kon ook zijn verblijfsomstandigheden in Parijs niet toelichten 

en volgens de verklaringen van zijn contactpersoon “Giséle” zou verzoeker enkel België bezoeken. 

Verzoeker onderneemt in het middel geen poging om deze tegenstrijdigheid te weerleggen of te 

verklaren.  

Wat betreft het feit dat verzoekers hotelreservatie werd geannuleerd, voert verzoeker thans aan dat dit 

na contactname op 17 februari 2020 werd rechtgezet. Verzoeker wijt dit aan het feit dat er op het laatste 

moment een wijziging was van zijn vluchtschema waardoor hij een dag later dan gepland aankwam en 

het hotel zijn reservatie reeds had geannuleerd. Dit betreft echter een postfactumverklaring en staat er 
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niet aan in de weg dat de grenspolitie terecht vaststelde dat de reservatie was geannuleerd. Ook heeft 

verzoeker deze verklaring niet gegeven aan de grenspolitie en voert hij dit pas voor het eerst aan in het 

verzoekschrift. Het gaat bovendien om een loutere bewering en verzoeker legt enkel document neer ter 

staving van de wijziging van zijn vluchtschema.  

 

De Raad herhaalt dat deze motieven een geheel vormen. De Raad acht de motivering dat verzoeker zijn 

reismotieven en -omstandigheden niet kon staven niet kennelijk onredelijk, noch onzorgvuldig noch 

disproportioneel.  

Verzoeker zet in het middel geen verdere grieven uiteen. De schending van de aangevoerde artikels 14, 

21 en 32 van de Visumcode wordt niet uiteengezet.  

 

Het middel is niet ernstig. 

 

2.4. Er is niet voldaan aan de tweede cumulatieve voorwaarde die moet zijn vervuld zodat de vordering 

tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid kan worden bevolen. Deze vaststelling volstaat om 

de vordering af te wijzen. 

 

3. Kosten 

 

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

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

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig februari tweeduizend twintig 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

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

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT C. VERHAERT 

 


