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 nr. 273 345 van 25 mei 2022 

in de zaken RvV X / VIII en RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat G. MWEZE SIFA 

Eugène Plaskysquare 92/6 

1030 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 23 mei 2022 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

van de beslissing houdende bevel tot terugdrijving van 16 mei 2022 en de beslissing tot intrekking van 

een visum van 16 mei 2022 (zaak gekend onder RvV X). 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 24 mei 2022 heeft 

ingediend om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te vorderen 

van de beslissing houdende bevel tot terugdrijving van 16 mei 2022 en de beslissing tot intrekking van 

een visum van 16 mei 2022 (zaak gekend onder RvV X). 

 

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’s met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 mei 2022 in de zaak RvV 275 548 en de beschikking van 24 mei 2020 in 

de zaak RvV 275 627, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 mei 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat G. MWEZE SIFA verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS , die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

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

 

Verzoekster kwam op 16 mei 2022 met vlucht SN1326 afkomstig uit Abidjan, Ivoorkust, aan op de 

nationale luchthaven van Zaventem. Zij werd tegengehouden aan de grens.  

 

Op 16 mei 2022 besliste verweerder tot terugdrijving en tot vasthouding in een welbepaalde aan de grens 

gelegen plaats en tot de intrekking van het visum van verzoekster.  

 

De terugdrijving is de eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“Op ....16/05/2022...... om .1300..................... uur, aan de grensdoorlaatpost ...BRUSSEL-

NATIONAAL..........................................., 

werd door ondergetekende,...H.T. eerste 

inspecteur......................................................................................................................... 

1 

de heer / mevrouw : 

naam G. voornaam O. H. 

geboren op […]1973 te G. geslacht (m/v) Vrouwelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Ivoorkust 

houder van het document nationaal paspoort van Ivoorkust nummer […] 

afgegeven te S / D PAF op : 09.12.2021 

houder van het visum nr. […] van het type C afgegeven door Franse vertegenwoordiging in 

Abidjan geldig van 09.05.2022 tot 04.11.2022 voor een duur van 30 dagen, met het oog op : [….] 

afkomstig uit Abidjan met SN1326 (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) 

: 

 

[…] 

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

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

Reden van de beslissing: Betrokkene verklaart door te reizen naar Frankrijk om in Parijs (Frankrijk) deel 

te nemen aan een medische expo en in Toulouse (Frankrijk) voor toerisme. Echter betrokkene is niet in 

het bezit van toeristische documentatie (folders, brochures, stadsplannetjes, geboekte rondreis, ..) en 

heeft geen notie met betrekking tot toeristische trekpleisters of bezienswaardigheden. Ze is in het bezit 

van een doorreisticket naar Toulouse en een terugkeerticket vanuit Toulouse doch is niet in het bezit van 

vervoersbewijzen naar Parijs en terug. Het visum van betrokkene werd afgeleverd voor toerisme doch dit 

kan zij niet aantonen, zodoene (sic) voldoet ze niet aan de voorwaarden van haar visum. 

[…]” 

 

De intrekking van het visum is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“INTREKKING VAN EEN VISUM 

Geachte mevrouw, Meneer G., O. H. 

De/het _________, ambassade/consulaat/consulaat-generaal/[andere bevoegde instantie] in 

_____________ 

[namens (naam van de vertegenwoordigde Lidstaat)] 

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

De dienst die verantwoordelijk zijn voor de personencontrole te ____________________ 

Heeft / hebben / werd 

[…] 

uw visum onderzocht. Nummer […], afgegeven: 09.05.2022. 

het visum is geweigerd het visum is nietig verklaard het visum is ingetrokken 

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

1. er is een vals/vervalst/nagemaakt reisdocument overgelegd (artikel 32, 1, a), I) van de verordening 

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

gemeenschappelijke visumcode) 

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 door te 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

reizen naar Frankrijk om in Parijs (Frankrijk) deel te nemen aan een medische expo en in Toulouse 

(Frankrijk) voor toerisme. Echter betrokkene is niet in het bezit van toeristische documentatie (folders, 

brochures, stadsplannetjes, geboekte rondreis, ..) en heeft geen notie met betrekking tot toeristische 

trekpleisters of bezienswaardigheden. Ze is in het bezit van een doorreisticket naar Toulouse en een 

terugkeerticket vanuit Toulouse doch is niet in het bezit van vervoersbewijzen naar Parijs en terug. Het 

visum van betrokkene werd afgeleverd voor toerisme doch dit kan zij niet aantonen, zodoene (sic) voldoet 

ze niet aan de voorwaarden van haar visum. 

[…]” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Artikel 39/68-2, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Indien een verzoekende partij meerdere ontvankelijke verzoekschriften heeft ingediend tegen dezelfde 

bestreden beslissing dan worden deze beroepen van rechtswege gevoegd. In dit geval oordeelt de Raad 

op grond van het als laatste ingediende verzoekschrift, tenzij de verzoekende partij uitdrukkelijk aan de 

Raad en ten laatste ter terechtzitting, het verzoekschrift aanduidt op grond waarvan hij dient te oordelen. 

De verzoekende partij wordt geacht afstand te doen van de overige ingediende verzoekschriften.” 

 

Tegen dezelfde bestreden beslissing werden twee ontvankelijke verzoekschriften ingediend, op 23 mei 

2022 (zaak met rolnummer X) en op 24 mei 2022 (zaak met rolnummer X). 

 

Ter zitting wordt aan de advocaat van verzoekster meegedeeld dat er zal worden geoordeeld op grond 

van het laatst ingediende verzoekschrift, tenzij zij het andere verzoekschrift aanduidt. 

 

De advocaat vraagt dat de zaak met rolnummer X behandeld wordt. De afstand wordt vastgesteld in de 

zaak met rolnummer X. 

 

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

 

3.1. 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 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats zoals 

bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen gewone 

vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel, kan hij 

binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing van de tenuitvoerlegging van deze 

maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

Zoals verzoekster aanvoert, wordt zij momenteel vastgehouden in een welbepaalde plaats, zoals bedoeld 

in de artikelen 74/8 en 74/9 van de Vreemdelingenwet, dit met het oog op haar terugdrijving. Gelet op de 

bepalingen van artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet dient het imminent karakter van 

de tenuitvoerlegging van de bestreden terugdrijvingsmaatregel te worden aangenomen. Verweerder 

betwist het imminent karakter van de vordering ook niet in zijn nota met opmerkingen. 
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Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

In het enig 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 (hierna: de wet van 29 juli 1991), 

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

proportionaliteitsbeginsel. Uit de uiteenzetting blijkt dat zij ook de schending aanvoert van het beginsel 

van procedurele samenwerking. 

 

Verzoekster stelt in het bezit te zijn van een geldig visum en dat zij aan alle voorwaarden heeft voldaan 

om een visum kort verblijf te verkrijgen, reden waarom de Franse ambassade in Abidjan na minutieus 

onderzoek van het dossier een visum heeft verstrekt. Verzoekster wijst op de artikelen 5 en 15 van de 

“Conventie van Schengen van 14 juni 1985”, citeert deze en stelt dat het feit dat de Franse ambassade 

haar het visum heeft verstrekt, op afdoende wijze bewijst dat zij alle voorwaarden heeft voldaan voor het 

kort verblijf op het Schengengrondgebied. Bijgevolg mocht verweerder het visum niet vernietigen. Verder 

stelt verzoekster dat verweerder niet mocht ingaan tegen de Franse beslissing nu zij in het bezit was van 

alle reisdocumenten, meer bepaald haar hotelreservatie, bestaansmiddelen en toeristisch plan. Ze 

benadrukt dat ze ook een som van 4000 euro op zak heeft, hetgeen haar toelaat om zonder enige 

moeilijkheid op fatsoenlijke wijze te leven gedurende haar verblijf in Toulouse. Bijgevolg heeft verzoekster 

niet het profiel van een persoon die de Belgische autoriteiten wil bedotten door op het Belgisch 

grondgebied of in Frankrijk te willen verblijven zonder vergunning. Hieruit blijkt een kwade trouw en het 

niet rekening houden met alle pertinente elementen van de zaak, aldus verzoekster. Verder stelt zij dat 

de beslissing niet afdoende is gemotiveerd, niet gepersonaliseerd is en niet steunt op pertinente motieven. 

 

In een volgend onderdeel voert verzoekster aan dat het beginsel “van de procedurele medewerking” 

geschonden is. Ze stipt aan dat ze een hotelreservatie heeft gedaan en erop gewezen heeft dat ze heeft 

verklaard om toeristische redenen naar Frankrijk te zijn gegaan. Aan de grenspolitie heeft ze een 

toeristisch plan op haar gsm getoond en aangezien het voor haar de eerste keer is dat ze naar Frankrijk 

gaat, kon ze onmogelijk alles reeds kennen op dit plan, maar ze had wel een aantal concrete zaken 

aangestipt die ze wil bezoeken in Toulouse. Mocht ze reeds alles kennen, dan was er geen nood meer 

aan een verzoek voor een toeristisch visum. De grenspolitie heeft een verkeerde interpretatie van haar 

situatie gedaan en op willekeurige wijze gehandeld. Wat betreft het motief dat ze enkel beschikt over een 

heen- en terugticket naar Toulouse, doch niet over een gelijkaardig ticket naar Parijs, stelt verzoekster dat 

zij steeds heeft verklaard naar Toulouse te willen gaan op familiebezoek om daar ook musea en 

toeristische plekken te bezoeken. Bijkomend wou verzoekster ook naar een medische beurs gaan in Parijs 

in het kader van haar werk, nu ze een winkel heeft van medische bio-producten. Die beurs zou verzoekster 

wat kunnen bijleren over medische producten gemaakt van planten. Verzoekster zou dan ook niet direct 

naar Parijs gaan, maar eerst naar Toulouse en vervolgens naar Parijs om die opleiding te volgen op 17 

mei. Verzoekster beoogde aldus een trein te nemen en geen vliegtuig om van Toulouse naar Parijs te 

gaan en terug. Verzoekster komt erop terug dat ze aan de grens alle documenten aangaande haar reis 

heeft voorgelegd, zijnde de hotelreservatie voor de duur van haar verblijf, haar paspoort met visum en 

een toeristisch plan. Ze concludeert dat de motieven van de gemachtigde niet afdoende zijn en aldus 

strijdig met de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991.  

 

Volgens verzoekster mogen de motieven van verweerder dat zij geen toeristisch plan heeft voorgelegd, 

dat ze geen kennis had van toeristische trekpleisters, brochures, stadsplannen, folders en geen heen- en 

terugticket had naar Parijs niet in overweging genomen worden. Verzoekster meent dat zij immers in de 

gelegenheid had moeten worden gesteld om die bijkomende informatie te verschaffen. Verzoekster meent 

dat het onduidelijk is waarom verweerder geen rekening heeft willen houden met haar heen- en weerticket 

naar Toulouse, haar hotelreservatie, de bestaansmiddelen en het toeristisch plan op haar gsm, zodat zij 

de voorwaarden vervult voor kort verblijf in Frankrijk. Ze vervolgt dat zij een zaak heeft in medische 

bioproducten en familie heeft in Toulouse die haar de stad zal helpen bezoeken. Ze heeft niet de intentie 

in Frankrijk te blijven ten nadele van haar leven in Abidjan. Verzoekster concludeert tot een schending 

van de procedurele samenwerkingsplicht. 

In het derde onderdeel voert verzoekster de schending aan van het proportionaliteitsbeginsel. Na een 

theoretische toelichting bij het proportionaliteitsbeginsel herhaalt verzoekster dat zij in het bezit is van een 

Ivoriaans paspoort en een visum en dat nu de Franse ambassade had beslist om verzoekster een visum 

te verstrekken, dit inhoudt dat ze aan alle voorwaarden voldeed. Bijgevolg is het niet noodzakelijk in het 

licht van het algemeen belang dat zij zou teruggestuurd worden naar Ivoorkust, des te meer nu haar geen 
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sociaal gevaarlijk gedrag wordt verweten. In casu is de beslissing tot vasthouding niet de minst restrictieve 

maatregel, zodat volgens verzoekster het proportionaliteitsbeginsel is geschonden. 

 

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

artikel 62 §2 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, 

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

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” 

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissingen geven op duidelijke wijze de determinerende motieven in rechte en in feite 

weer op grond waarvan deze beslissingen zijn genomen. De beslissing tot intrekking van een visum 

verwijst naar artikel 34.2 van de Visumcode en de beslissing tot terugdrijving steunt op artikel 3, eerste 

lid, 3° van de Vreemdelingenwet. In de beide beslissingen wordt gemotiveerd dat verzoekster niet in het 

bezit is van documenten die het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden staven 

of dat het doel en de omstandigheden van het verblijf onvoldoende zijn aangetoond. Er wordt toegelicht 

dat verzoekster verklaart door te reizen naar Frankrijk om in Parijs deel te nemen aan een medische expo 

en in Toulouse voor toerisme. Verzoekster is volgens verweerder niet in het bezit van toeristische 

documentatie en heeft ook geen notie van de toeristische trekpleisters. Verzoekster is wel in het bezit van 

een doorreisticket naar Toulouse en een terugkeerticket uit Toulouse maar is niet in het bezit van 

vervoersbewijzen naar Parijs en terug. Verweerder motiveert tot slot dat het visum werd afgegeven voor 

familiaal of vriendenbezoek, maar verzoekster kan dit niet aantonen, zodat niet voldaan is aan de 

voorwaarden van het visum. 

 

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

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

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

rechte beschikt. In tegenstelling tot wat verzoekster tracht voor te houden, is er wel degelijk sprake van 

gepersonaliseerde motiveringen en steunen zij op pertinente motieven.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 en in artikel 62 §2 van de Vreemdelingenwet, wordt prima facie niet aangetoond. 

 

In de mate dat verzoekster niet akkoord gaat met de motieven van de bestreden beslissingen, doelt zij 

eerder op een schending van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht 

enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is 

gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

De Raad wijst op artikel 6 van de huidige Schengengrenscode, zoals deze is te vinden in verordening nr. 

2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de 

overschrijding van de grenzen door personen, die de door verzoekster aangehaalde verordening nr. 

562/2006 heeft ingetrokken. Dit artikel 6, dat overeenstemt met artikel 5 van de vroegere verordening nr. 

562/2006, handelt over de toegangsvoorwaarden voor derdelanders en luidt als volgt: 

 

“1. Voor een voorgenomen verblijf op het grondgebied van de lidstaten van ten hoogste 90 dagen binnen 

een periode van 180 dagen, waarbij voor iedere dag van het verblijf de 180 voorafgaande dagen in 

aanmerking worden genomen, gelden voor onderdanen van derde landen de volgende 

toegangsvoorwaarden: 

a) in het bezit zijn van een geldig reisdocument of van een document dat de houder recht geeft op 

grensoverschrijding en dat aan de volgende criteria voldoet: 

i) het is geldig tot minstens drie maanden na de voorgenomen datum van vertrek uit het grondgebied van 

de lidstaten. In gemotiveerde spoedeisende gevallen mag echter van deze verplichting worden afgezien; 

ii) het is afgegeven in de voorafgaande tien jaar; 
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b) indien vereist op grond van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad (25), in het bezit zijn van een 

geldig visum, behalve indien zij houder zijn van een geldige verblijfsvergunning of een geldig visum voor 

verblijf van langere duur; 

c) het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven, alsmede 

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

voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde land, waar de toegang 

is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven; 

d) niet met het oog op weigering van toegang in het SIS gesignaleerd zijn; 

e) niet worden beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de 

volksgezondheid of de internationale betrekkingen van één van de lidstaten, en met name niet om 

dezelfde redenen met het oog op weigering van toegang gesignaleerd staan in de nationale databanken 

van de lidstaten. 

[…] 

3.   Bijlage I bevat een niet-uitputtende lijst van bewijsstukken die de grenswachter van de betrokken 

onderdaan van een derde land kan verlangen om na te gaan of aan de in lid 1, onder c), vermelde 

voorwaarden is voldaan. 

[…]”.  

 

Bijlage 1 bij de Schengengrenscode bevat een niet-uitputtende lijst van bewijsstukken die de 

grenswachter van de betrokken onderdaan van een derde land kan verlangen om na te gaan of aan de in 

lid 1, onder c), vermelde voorwaarden is voldaan. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen 

enerzijds zakenreizen en anderzijds toeristische reizen. 

 

De toegangsvoorwaarden van artikel 6 van de Schengengrenscode zijn cumulatief. Niet enkel moet de 

vreemdeling, desgevallend, in het bezit zijn van het vereiste visum, hij moet ook het doel van het 

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven. 

 

Uit artikel 8 van de Schengengrenscode blijkt verder dat de Belgische met grenscontrole belaste 

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

nagaan of de vreemdeling wel voldoet aan deze voorwaarden voor toegang tot het Schengengrondgebied. 

De relevante bepalingen luiden als volgt: 

 

“3.   Bij binnenkomst en uitreis worden onderdanen van derde landen als volgt aan een grondige controle 

onderworpen: 

a) de grondige controles bij binnenkomst behelzen de verificatie van de in artikel 6, lid 1, vermelde 

voorwaarden voor toegang, alsmede, eventueel, van de verblijfs- en werkvergunningen. In dat verband 

wordt nauwgezet onderzocht: 

i) of de onderdaan van een derde land in het bezit is van een document dat geldig is voor 

grensoverschrijding en waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken en dat, in voorkomend geval, 

vergezeld gaat van het vereiste visum of de vereiste verblijfsvergunning; 

ii) of het reisdocument eventuele tekenen van namaak of vervalsing vertoont; 

iii) aan de hand van de in- en uitreisstempels in het reisdocument van de betrokken onderdaan van een 

derde land, en met name door vergelijking van de data van in- en uitreis, of de betrokkene de maximale 

duur van het toegestane verblijf op het grondgebied van de lidstaten reeds heeft overschreden; 

iv) de plaats van vertrek en de plaats van bestemming van de betrokken onderdaan van een derde land, 

alsmede het doel van het voorgenomen verblijf, indien nodig met controle van de desbetreffende 

bewijsstukken; 

v) of de betrokken onderdaan van een derde land voor de geplande duur en het doel van het voorgenomen 

verblijf en voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde land, waar de 

toegang is gewaarborgd, over voldoende middelen van bestaan beschikt dan wel of hij deze op 

rechtmatige wijze kan verkrijgen; 

vi) of de betrokken onderdaan van een derde land, diens vervoermiddel en de meegevoerde voorwerpen 

geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de internationale 

betrekkingen van een van de lidstaten. Bij die verificatie worden met name gegevens en signaleringen 

betreffende de betrokken personen en, zo nodig, voorwerpen rechtstreeks bij het SIS en de nationale 

opsporingsregisters opgevraagd en worden, in voorkomend geval, de bij die signalering passende 

maatregelen genomen; 

[…]”.  

 

Artikel 34.2 van de Visumcode luidt daarnaast als volgt: 
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“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.” 

 

Artikel 34.4 van de Visumcode bepaalt: 

 

“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.” 

 

Artikel 14 van de Visumcode, waarnaar verzoeker eveneens verwijst, stelt: 

 

“Bewijsstukken 

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

a) documenten waaruit het doel van de reis blijkt; 

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

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

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

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

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

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

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

[…] 

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

verifiëren of wordt voldaan aan de voorwaarden van de leden 1 en 2, is opgenomen in bijlage II. 

[…]” 

 

Artikel 21 van de Visumcode voorziet verder als volgt: 

 

“Controle van de voorwaarden voor binnenkomst en risicobeoordeling 

1.   Bij het onderzoeken van aanvragen voor een eenvormig visum wordt nagegaan of de aanvrager aan 

de inreisvoorwaarden als omschreven in artikel 5, lid 1, onder a), c), d), en e), van de Schengengrenscode 

voldoet en wordt bijzondere aandacht geschonken aan de toetsing van de vraag of de aanvrager een 

risico van illegale immigratie of een risico voor de veiligheid van de lidstaten vertegenwoordigt, en met 

name, of de aanvrager het voornemen heeft het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór de 

geldigheidsduur van het aangevraagde visum verstrijkt. 

[…] 

3.   Wanneer het consulaat controleert of de aanvrager voldoet aan de inreisvoorwaarden, gaat het na: 

a) of het overgelegde reisdocument niet vals, nagemaakt of vervalst is; 

b) of de aanvrager het doel van en de voorwaarden voor het voorgenomen verblijf heeft aangetoond, 

alsook of de aanvrager over de middelen van bestaan beschikt om in zijn levensonderhoud te voorzien, 

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

voor doorreis naar een derde land waar hij met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid 

verkeert deze middelen legaal te verkrijgen; 

[…]” 

 

De in casu relevante bepalingen van artikel 3, eerste lid, van de Vreemdelingenwet luiden daarnaast 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;”. 

 […] 

 

Verzoeksters visum werd ingetrokken en haar werd de toegang tot het grondgebied geweigerd omdat zij 

het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden niet aannemelijk heeft kunnen 

maken. 

 

Het verslag van de grenscontrole, zoals dit is opgenomen in het administratief dossier, luidt als volgt: 
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 “6. Interpellatie passagier(s) 

  

 Om 10:30 uur word(t)(en) hij/zij ontvangen door 1INP H. T. 

 Hij/Zij druk(t)(en) zich uit in de Franse taal  

  

 Uit zijn/haar/hun verklaring begrijpen wij het volgende : 

  

 * PROFIEL 

 Zij is een alleen reizende dame, woonachtig in de Ivoorkust. 

Zij zegt werkzaam te zijn in de medische sector, meer bepaald distributie van allerlei medisch materiaal, 

medicatie. Meer kan zij niet vertellen over haar beroep. Zij kan geen medische merken opnoemen of 

specifiëren wat zij juist doet van distributie van medisch materiaal. 

 Zij zegt zelf de visumaanvraag gedaan te hebben. Op basis van de, aan ons getoonde documenten, 

heeft zij van de ambassade een visum ontvangen voor “bezoek aan familie/vrienden” en niet voor 

professionele doelen of toerisme. 

 Zij heeft haar aansluitende vlucht naar Toulouse gemist. Zij kan hiervoor geen uitleg geven.  

  

 * REISMOTIEF 

 Betrokkene profileert zichzelf als toeriste. Zij zegt 1 dag in Toulouse te zullen blijven en dan naar 

Parijs te reizen en daar tot 21/05 te blijven. Tijdens haar verblijf te Parijs zal zij deelnemen aan de 

“SANTEXPO” (zie uitnodiging hierbij). 

 Op 21/05 zou zij dan terug reizen naar Toulouse om daar te blijven tot haar terugkeer vanuit Toulouse 

via Brussel naar haar thuisland. 

 Op onze vraag waarom zij in Toulouse als toerist wil verblijven kan zij enkel zeggen dat zij al veel over 

deze stad gehoord heeft en deze wel eens wil bezoeken. 

 

(…) 

 * HOTELRESERVATIE 

Betrokkene overhandigt ons een hotelreservatie voor een verblijf te Parijs van 16/05/22 tot 21/05/22 : 

 

(…) 

 

 Voor haar verblijf van 21/05/22 tot 15/06/22 (datum terugkeer Ivoorkust) te Toulouse kan zij geen 

reservatie voorleggen. 

[…] 

 Om 10:50 uur contacteren wij Brussels Airlines teneinde de bagage laten offloaden. Dit werd blijkbaar 

al gedaan. 

  

 

7.Vaststellingen en info : 

  

*Ondanks het feit dat betrokkene in het bezit is van een visum afgeleverd door de Franse autoriteiten en 

dat bij de visumaanvraag een familie-/vriendenbezoek werd vermeld te Frankrijk, blijkt uit de verklaringen 

van betrokkene dat zij geenszins de intentie heeft om een familie- vriendenbezoek te doen. Hierdoor 

voldoet betrokkene niet langer aan de voorwaarden vermeld bij de afgifte van het visum.  

 

*Zij zegt een gedeelte van haar reis als toerist in Toulouse te zullen doorbrengen en een deel te Parijs 

voor deelname aan de medische expo “SANTEXPO”. 

Wat betreft de expo blijft zij zeer oppervlakkig en kan zij niet specifiëren wat er juist op deze expo te zien 

is. 

Eveneens wat betreft de uitnodiging voor de expo kan zij niet verklaren hoe zij aan deze geraakt is. 

Zodoende hebben wij twijfels over de echtheid ervan. 

 

*Betrokkene kan geen praktische invulling geven aan haar voorgenomen verblijf  als toerist in Toulouse. 

Zij kent geen toeristische bezienswaardigheden noch is zij in het   bezit   van toeristische informatie die 

haar hierbij van dienst kan zijn. Zij zal ter plaatse wel bekijken wat er te    bezoeken is. Zij heeft geen 

toeristisch plan opgesteld. 

• Voor de periode van 21/05 tot 15/6 te Toulouse kan zij geen hotelreservatie voorleggen en weet zij 

nog niet waar zij zal logeren. 

• Mevrouw weet niet hoe ver Toulouse en Parijs van mekaar verwijderd liggen (ca 650km).  



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

Over hoe zij de verplaatsingen vanuit Toulouse 17/5 naar Parijs en terug van Parijs naar Toulouse op 

21/5 zal maken, zegt zij dat dit wel per trein of per vliegtuig zal gebeuren. Zij heeft hiervoor geen 

vervoersbewijzen.  

 

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

• Covidvaccinatie + PCR-test : [stukken worden weergegeven] 

Bij de control van de aangeboden reisverzekering stellen wij vast dat deze slechts geldig is tot 21/05/2022 

alhoewel haar terugkeer voorzien is voor 15/06/22.” 

 

In tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, volstaat het voor de effectieve binnenkomst op het 

Schengengrondgebied niet dat men een visum heeft verkregen nadat men de vereiste bewijsstukken, 

zoals voorzien in artikel 14 van de Visumcode, zou hebben voorgelegd. Uit artikel 6, eerste lid, b) iuncto 

c) van de Schengengrenscode blijkt dat men teneinde de toegang te verkrijgen tot het 

Schengengrondgebied in het bezit moet zijn van een geldig visum, maar eveneens dat men het doel van 

het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden moet kunnen staven. Een en ander kan worden 

gecontroleerd, vooraleer de toegang tot het grondgebied wordt toegestaan. Uit artikel 8, 3 a van de 

Schengengrenscode blijkt dat de Belgische met grenscontrole belaste autoriteiten bij een eerste 

binnenkomst van een vreemdeling op het Schengengrondgebied moeten nagaan of de vreemdeling wel 

voldoet aan deze voorwaarden voor toegang. 

 

Verzoekster kan aldus niet gevolgd worden dat de Belgische grenspolitie niet meer kon tussenkomen 

nadat de Franse ambassade de voorwaarden had gecontroleerd en het visum kort verblijf had verstrekt. 

Waar verzoekster benadrukt dat zij een som van 4000 euro op zak zou hebben, ziet de Raad de relevantie 

van dit argument niet in nu de bestreden beslissingen niet steunen op een motief dat er geen voldoende 

bestaansmiddelen zouden zijn. Bovendien heeft de grenspolitie vastgesteld dat verzoekster in het bezit 

was van 895 euro en een visakaart op haar naam. Waarom nu melding wordt gemaakt van 4000 euro is 

de Raad niet duidelijk, maar doet voor de in casu bestreden beslissingen niet terzake.  

 

Verder stelt verzoekster dat ze aan de grenspolitie een toeristisch plan zou getoond hebben op haar gsm 

en verschillende plaatsen zou aangestipt hebben die ze wou bezoeken in Toulouse. Dit strookt evenwel 

niet met de bevindingen in het verslag van de grenspolitie. Ook al kan de Raad verzoekster prima facie 

volgen dat een grondige kennis van de stad Toulouse niet vereist is om een toeristisch doel van de reis 

aannemelijk te kunnen maken, heeft verweerder andere pertinente argumenten aangestipt in de 

beslissingen. Zo ontkent verzoekster niet dat zij het visum kreeg voor familie of vriendenbezoek, terwijl bij 

aankomst op de luchthaven niet langer werd verklaard dat zij familie of vrienden wou bezoeken. 

Verzoekster preciseert ook nergens in het verzoekschrift over welke familie of vrienden, of vriendin zoals 

aangehaald ter zitting, het zou gaan. Verder stipt verweerder ook terecht aan dat verzoekster het 

weliswaar heeft over een medische expo in Parijs maar niet in het bezit is van vervoersbewijzen naar 

Parijs en terug. Dienaangaande tracht verzoekster uit te leggen dat ze van plan was eerst naar Toulouse 

te zullen gaan en pas daarna naar Parijs met de trein en niet met het vliegtuig. Vooreerst wijst de Raad 

erop dat de bestreden beslissingen het in het algemeen hebben over geen “vervoersbewijzen” naar Parijs 

en terug, dus ook geen treinticket.  

Ten overvloede blijkt dat verzoekster op 16 mei komende vanuit Abidjan werd aangehouden op de 

luchthaven met een vliegticket van Brussel naar Toulouse. Er was dus geen tussenstop in Parijs voorzien 

op 16 mei, terwijl verzoekster wel een hotelreservatie voorlegt in een hotel in Parijs vanaf 16 mei 2022 tot 

21 mei 2022. Bijgevolg plande verzoekster reeds een eerste nacht in Parijs op 16 mei 2022, terwijl ze 

enkel in het bezit is van een vliegticket rechtstreeks naar Toulouse. Dit ondergraaft het betoog van 

verzoekster dat zij eerst naar Toulouse wou gaan en vervolgens pas naar de medische expo in Parijs. 

Waar verzoekster dan verder aanhaalt dat ze in Abidjan een winkel heeft van “medische bioproducten” 

legt ze hier geen begin van bewijs van voor. Ze legde wel een uitnodiging voor van deze “santexpo” op 

haar naam doch uit het grensverslag bleek dat verzoekster niet kon specifiëren wat ze meende te kunnen 

zien op die expo en ook niet kon verklaren hoe ze aan die uitnodiging was geraakt. Ten overvloede blijkt 

dat verzoekster aan de grenspolitie verklaarde te werken in de “distributie van medisch materiaal” maar 

over haar beroep niets meer kon vertellen, ook geen merken kon opnoemen of specifiëren wat ze juist 

deed in de distributie van medisch materiaal. Verder blijkt eveneens dat ondanks het feit dat verzoekster 

verklaarde in Toulouse als toerist te zullen verblijven, zij ook geen hotelreservatie voor Toulouse kon 

voorleggen voor de periode van 21 mei 2022 tot 15 juni 2022, datum van verzoeksters terugvliegticket. 

Anders dan verzoekster voorhoudt, kon ze dus geen hotelreservatie voorleggen voor de hele duur van 

haar verblijf. Evenmin blijkt dat verzoekster een naam zou opgegeven hebben van een familielid of 

vriend(in) waarbij ze in Toulouse zou verblijven.  
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De Raad meent dan ook dat verweerder niet op kennelijk onredelijke wijze, noch op onzorgvuldige wijze 

tot het besluit is gekomen dat het doel van de reis niet afdoende duidelijk is of dat verzoekster niet in het 

bezit is van documenten die het doel van het verblijf en de verblijfsomstandigheden afdoende staven. Er 

blijkt prima facie geen verkeerde interpretatie van haar situatie, noch van een willekeurige behandeling. 

 

Waar verzoekster meent dat het beginsel “van de procedurele medewerking” is geschonden nu zij niet de 

mogelijkheid heeft gekregen nog bijkomende informatie voor te leggen, kan de Raad niet volgen nu 

verweerder verzoekster reeds in de mogelijkheid heeft gesteld om bij aankomst op de luchthaven 

verklaringen en ondersteunende stukken voor te leggen. De gemachtigde mocht zich bijgevolg wel 

degelijk steunen op de motieven dat verzoekster geen kennis had van toeristische trekpleisters en geen 

heen- en weerticket naar Parijs kon voorleggen. Dit laatste des te meer zoals hoger aangestipt omdat het 

vliegticket naar Toulouse een rechtstreekse reis van Brussel naar Toulouse betrof, terwijl reeds een 

overnachting in Parijs was geboekt op dezelfde dag. Anders dan verzoekster stelt, blijkt wel uit de 

motieven van de bestreden beslissingen waarom de gemachtigde haar voorgelegde heen- en weerticket 

naar Toulouse niet heeft aangenomen. Verder zegt verzoekster dat ze op haar gsm een toeristisch plan 

van Toulouse heeft voorgelegd, maar de Raad is in de onmogelijkheid om dit te verifiëren. Waar 

verzoekster zegt dat niet blijkt dat met haar bestaansmiddelen is rekening gehouden, heeft de Raad supra 

reeds gesteld dat het hebben van voldoende bestaansmiddelen een afzonderlijke voorwaarde is en 

verweerder de beslissingen niet heeft gesteund op een gebrek aan bestaansmiddelen, zodat hij daar ook 

niet over moest motiveren.  

 

Een schending van het beginsel van de “procedurele medewerking” blijkt prima facie niet. 

 

Tot slot kan de Raad ook prima facie geen schending van het proportionaliteitsbeginsel aannemen. Zoals 

supra gesteld houdt het hebben van een paspoort en visum verstrekt door de Franse ambassade, die 

reeds de voorwaarden voor de binnenkomst moest nagaan voor het verstrekken van het visum, niet in dat 

het intrekken van dit visum en het terugdrijven aan de grens disproportioneel zouden zijn, nu het de met 

de grenscontrole belaste autoriteiten juist toekomt om een grondige controle te doen van dezelfde 

voorwaarden die golden voor het verstrekken van het visum. Het feit dat verzoekster geen sociaal 

gevaarlijk gedrag kan verweten worden, doet aan het voorgaande geen afbreuk nu zoals gesteld de 

toegangsvoorwaarden van artikel 6 van de Schengengrenscode cumulatief zijn. Waar verzoekster nog 

aanstipt dat verweerder door de vasthouding niet voor de minst restrictieve maatregel heeft gekozen, stipt 

de Raad aan dat de vasthouding dient aangevochten te worden bij de raadkamer van de correctionele 

rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar zij werd aangetroffen (artikel 71 Vw.) en 

hij zelf geen bevoegdheid dienaangaande heeft. 

 

De schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van artikel 62 §2 van de 

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel of van het beginsel 

van procedurele samenwerking blijkt prima facie niet. 

 

Het enig middel is niet ernstig. 

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

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: 

 

Artikel 1 

 

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd. 
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Artikel 2 

 

De afstand wordt vastgesteld in de zaak met rolnummer X. 

 

 

Artikel 3 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in zaak X wordt verworpen. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

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

 

mevr. S. VAN CAENEGEM, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN CAENEGEM A. MAES 


