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 nr. 273 972 van 13 juni 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: Ten kantore van advocaat Ch. BUYTAERT 

Terhulpsesteenweg 187 

1170 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 10 juni 2022 heeft 

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

van de beslissing staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 2 juni 2022 houdende de terugdrijving 

(bijlage 11). 

 

Gezien titel Ibis, 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 11 juni 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Ch. BUYTAERT verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. BRICOUT, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. De verzoekende partij wordt op 2 juni 2022 staande gehouden op de luchthaven Brussel Nationaal.  

 

1.2. Op 2 juni 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een beslissing 

houdende tot terugdrijving. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“de heer : 

(…) 

die de volgende nationaliteit heeft Ghana wonende te [….] 

houder van het document gewoon paspoort nummer (…) 

afgegeven te Accra op : 27.04.2020 

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

geldig van 14.05.2022 tot 28.06.2022 

voor een duur van 30 dagen, met het oog op : BNL2 afkomstig uit Accra met SN291 (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) : 

(…) 

(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 wil doorreizen naar Amsterdam om als toerist ‘de pracht van Amsterdam’ te bezoeken. Hij 

heeft op zijn smartphone wel toeristische informatie, oa over het Van Goghmuseum, maar kent niets van 

Van Gogh. Hij wil beroemde pleinen bezoeken zonder verdere motivering. Hij heeft gehoord dat het heel 

mooi is. Hij kan geen praktische invulling geven van zijn verblijf in Amsterdam. Hij had een reservatie voor 

een jeugdherberg in Zaandam bij zijn visumaanvraag, maar betrokkene zou die geannuleerd hebben en 

een reservatie gemaakt hebben voor een andere jeugdherberg in Groningen. Bij controle hiervan blijkt er 

geen reservatie gemaakt geweest te zijn door betrokkene. Hij heeft geen vervoersbewijs voor Groningen 

en kan dus niet aantonen hoe hij zijn bestemming kan bereiken. 

Het volgende document/de volgende document(en) kon(den) niet worden overgelegd: geen 

hotelreservatie, geen vervoersbewijs naar Groningen” 

 

2. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad 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 wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

Vreemdelingenwet) slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve 

rechtshandeling worden besloten 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. 

 

2.1. Betreffende de eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

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

 

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

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

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

vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 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." 

 

De verzoekende partij bevindt zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 

van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering, dat overigens 

niet wordt betwist door de verwerende partij, vermoed. 

 

2.2. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 
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2.2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan artikel 3, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

verbod op willekeur. 

 

Na een theoretische toelichting bij de door haar geschonden geachte bepaling en beginselen, zet de 

verzoekende partij haar enig middel uiteen als volgt: 

 

“ Er dient te worden vermeld dat er op de Dienst Vreemdelingenzaken een onderzoeksplicht rust om zich 

er van te verzekeren dat haar beslissingen deugdelijk zijn.  

 

De materiele motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve 

rechtshandeling op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren  is bewezen en 

die in rechte ter verantwoording van de beslissing  in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 25 juni 

2004, nr. 133.153). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 

2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende dossier 

en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het verbod van willekeur betekent dat de Dienst Vreemdelingenzaken de in aanmerking komende 

belangen op een juiste wijze dient af te wegen om zodoende te komen tot een weloverwogen besluit. 

 

In onderhavig geval heeft de bestreden beslissing zich manifest vergist nu in tegenstelling tot wat de 

bestreden beslissing voorhoudt verzoeker wel degelijk beschikt over de documenten die het doel van zijn 

voorgenomen verblijf en verblijfsomstandigheden staven. Verzoeker beschikt immers over een geldig 

visum om naar Nederland te reizen dat werd afgegeven voor de Nederlandse autoriteiten, beschikt over 

een geldig paspoort, en beschikt over een retourbiljet naar Ghana. 

 

Verzoeker beschikt heeft zijn reis dus minutieus en legaal voorbereid en beschikt over alle documenten 

die van toepassing zijn onder artikel 3,3° van de Vreemdelingenwet. Dat verzoeker daarbij geen kennis 

zou hebben over Van Gogh in Nederland of geen documentatie zou hebben is volstrekt willekeurig en 

arbitrair. Verzoeker gaat dan ook naar Amsterdam om de stad te leren kennen en er kan van hem niet 

redelijkerwijze worden verwacht dat hij in onze .huidige maatschappij over toerisme brochures zou 

beschikken of specifieke kennis zou hebben van hetgeen hij al dan niet zal bezoeken. Iedereen maakt 

immers bij zijn reizen heden ten dage gretig gebruik van het internet en laat het internet zijn gids zijn. De 

wet maakt bovendien geen melding dat een legale reiziger brochures of andere toeristische documentatie 

op zak zou hebben of zijn bestemming reeds zou moeten hebben bezocht of er reeds theoretische kennis 

over zou moeten bezitten. Dat hij nog geen treinticket naar Groningen zou hebben is ook geen terzake 

doende motivering, een binnenlands treinticket is immers makkelijk te kopen ter plaatse. Hetzelfde geldt 

voor een reservatie in een jeugdherberg. Legio zijn de gevallen waarbij een toerist in een ander hotel of 

herberg zal verblijven dan degene die hij eerst voor ogen had. 

 

Bovendien bezit verzoeker voldoende middelen om zijn reis te bekostigen.  Dit wordt door verwerende 

partij ook niet betwist. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft dit alles niet deugdelijk onderzocht of is er minstens volledig voorbij 

aan gegaan. Met andere woorden, de overheid heeft de bestreden beslissing niet zorgvuldig voorbereid, 

zonder natrekking van alle gegevens betreffende het administratief dossier van verzoeker en alle daarin 

vervat dienstige stukken. Ze heeft de bestreden beslissing getroffen    zonder    correcte    feitenbevinding    

en zonder belangenafweging en heeft een manifeste beoordelingsfout gemaakt. Bijgevolg schendt de 

bestreden beslissing de materiele motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van 

willekeur. Er werd tevens geen rekening gehouden met de gebrekkige talenkennis van verzoeker en het 

feit dat de controle hem een traumatische gebeurtenis opleverde waarbij hij door nervositeit zich niet ter 

dege of volledig kon uitdrukken. 

 

Uit bovenstaande beschouwingen volgt dat indien België verzoeker terugdrijft en de toegang tot het 

grondgebied ontzegt, zij artikel 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, de materiele motiveringsplicht, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur, schendt.” 
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2.2.2. 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. 

 

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

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

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

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

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

zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de 

ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn 

die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

2.2.3. De Raad herinnert aan 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 en waarvan artikel 3 van de 

Vreemdelingenwet de omzetting vormt. Deze bepaling 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; 

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. 

[…]”. (eigen onderlijning) 

 

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. Voor toeristische of privéreizen blijkt dit te gaan om: 

 

“De in artikel 6, lid 3, bedoelde bewijsstukken kunnen zijn:  

(…) 

c) bij toeristische of privéreizen:  

i) documenten ter staving van logies:  

— in geval van verblijf bij een gastheer: uitnodiging door deze gastheer;  
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— bewijsstukken van logiesverstrekkende bedrijven, of enig ander geschikt document waaruit het 

voorgenomen onderdak blijkt;  

ii) documenten ter staving van de reisroute:  

— bevestiging van de boeking van een georganiseerde rondreis of enig ander geschikt document waaruit 

de voorgenomen reisplannen blijken;  

iii) documenten ter staving van de terugkeer: — een retour- of rondreisticket;” 

 

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 

en inzonderheid het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden staaft. 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; 

[…]”. (eigen onderlijning) 

 

Artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet luidt ten slotte 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;”. 

 

Het vervullen van de voorwaarden voor de toekenning van een visum en het onderzoek van die 

voorwaarden door de ambassade, beletten de met grenscontrole belaste diensten niet om die 

voorwaarden bij binnenkomst (nogmaals) te onderzoeken.  

 

Uit artikel 6, eerste lid, a) juncto 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 het 

doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden moet kunnen staven. 

 

Artikel 3 van de Vreemdelingenwet, waarop de bestreden beslissing gesteund is, laat de verwerende partij 

in dit opzicht toe, zelfs indien een vreemdeling in het bezit is van een visum, om een aantal verificaties 

door te voeren. Zo voorziet artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk dat de 

vreemdeling kan worden teruggedreven aan de grens indien hij geen documenten kan overleggen ter 

staving van het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden. 
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Het bezit van een geldig paspoort met een visum type C vrijwaart de verzoekende partij aldus nog niet 

van de mogelijkheid dat zij aan de grens het voorwerp kan uitmaken van een inreiscontrole en dat zij 

desgevallend documenten dient voor te leggen, uitleg moet geven over het doel van het voorgenomen 

verblijf en de verblijfsomstandigheden. De loutere omstandigheid dat aan de verzoekende partij na een 

controle van de voorgelegde stukken in eerste instantie een visum werd toegekend, brengt dus niet mee 

dat zij zonder meer recht heeft op toegang tot het grondgebied. Artikel 3, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet, gecombineerd met artikel 3, derde lid van de Vreemdelingenwet, dat specifiek gaat 

over het geval van de weigering van toegang aan een vreemdeling, sluit derhalve niet uit dat een 

vreemdeling, die nochtans in het bezit is van een geldig visum, alsnog wordt teruggedreven wanneer hij 

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

verblijfsomstandigheden (cf. RvS 25 februari 2002, nr. 110.745). Artikel 30 van de Visumcode bepaalt in 

dit opzicht overigens uitdrukkelijk dat aan het bezit van een visum type C als zodanig geen automatisch 

recht op binnenkomst kan worden ontleend. 

 

Een vreemdeling kan derhalve aan het bezit van een rechtsgeldig verstrekt visum dat op basis van 

ondersteunende stukken werd uitgereikt, niet de verwachting ontlenen dat de binnenkomstvoorwaarden 

voor het betreden van het Schengengrondgebied überhaupt vervuld zijn of niet meer gecontroleerd mogen 

worden.  

 

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

de vreemdeling in het bezit zijn van een geldig reisdocument en, 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 6, 1, c) blijkt dat als voorwaarde gesteld wordt “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;”. Gelet op de cumulatieve voorwaarden kan de verzoekende partij 

bezwaarlijk verwijzen naar het beschikken over een geldig visum om naar Nederland te reizen dat werd 

afgegeven door de Nederlandse autoriteiten en het geldig paspoort als documenten die het doel van haar 

voorgenomen verblijf en verblijfsomstandigheden staven. Ook door louter te verwijzen naar het 

beschikken over een retourticket naar Ghana, toont de verzoekende partij niet aan dat zij wel degelijk 

beschikt over documenten die het doel van haar voorgenomen verblijf en verblijfsomstandigheden staven. 

Immers kan hieruit op het eerste zicht geenszins het doel of de verblijfsomstandigheden van het 

voorgenomen verblijf blijken.  

 

Gezien artikel 3, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat de vreemdeling kan 

worden teruggedreven aan de grens indien hij geen documenten kan overleggen ter staving van het doel 

van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden, en mede gelet op voorgaande, kan de 

verzoekende partij door het enkel verwijzen naar haar geldig visum, haar geldig paspoort en het 

retourticket naar Ghana niet ernstig voorhouden dat zij aldus haar reis minutieus en legaal heeft 

voorbereid en beschikt over alle documenten die van toepassing zijn onder artikel 3, eerste lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet. Evenmin kan zij, gelet op het voorgaande, dienstig betogen dat het feit dat zij geen 

kennis zou hebben van Van Gogh in Nederland of geen documentatie zou hebben volstrekt willekeurig 

en arbitrair is. Immers, het weze herhaald, kan de verwerende partij bij binnenkomst wel degelijk nagaan 

of documenten worden overgelegd ter staving van het doel van het voorgenomen verblijf en de 

verblijfsomstandigheden. 

 

2.2.5. Op het ogenblik van de effectieve binnenkomst op het Schengengrondgebied kan, het weze 

herhaald, worden nagegaan of het door de verzoekende partij voorgehouden toeristisch doel en de 

verblijfsomstandigheden door haar aannemelijk kunnen worden gemaakt. De verwerende partij stelde 

vast dat dit niet het geval was. Zij steunde zich hierbij op de volgende vaststellingen: 

- De verzoekende partij wil doorreizen naar Amsterdam als toerist, doch kan zij geen praktische invulling 

geven aan haar verblijf in Amsterdam daar zij op haar smartphone wel toeristische informatie heeft, onder 

andere van het Van Goghmuseum, maar kent niets van Gogh, zij beroemde pleinen wil bezoeken doch 

zonder verdere motivering, dat zij heeft gehoord heeft dat het heel mooi is. 

- De verzoekende partij had een reservatie voor een jeugdherberg in Zaandam bij haar visumaanvraag, 

maar zou deze geannuleerd hebben en een reservatie gemaakt hebben voor een andere jeugdherberg in 

Groningen, doch blijkt  uit een controle hiervan dat er geen reservatie werd gemaakt door de verzoekende 

partij. Voorts heeft de verzoekende partij geen vervoersbewijs naar Groningen en kan zij dus niet 

aantonen hoe zij haar bestemming zal bereiken.  
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- De verzoekende partij kon geen hotelreservatie noch een vervoersbewijs naar Groningen voorleggen.  

 

De vaststellingen van de verwerende partij vinden hun grondslag in het administratief dossier. 

 

2.2.6. Waar de verzoekende partij betoogt dat zij naar Amsterdam gaat om de stad te leren kennen en er 

van haar niet redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij in onze huidige maatschappij over toerisme 

brochures zou beschikken of specifieke kennis zou hebben van wat zij al dan niet zal bezoeken, dat 

iedereen bij zijn reizen heden ten dage gretig gebruik maakt van het internet en het internet zijn gids laat 

zijn, dat de wet geen melding maakt dat een legale reiziger brochures of andere toeristische documentatie 

op zak zou moeten hebben, wijst de Raad erop dat uit de motieven van de bestreden beslissing op het 

eerste zicht niet blijkt dat van de verzoekende partij wordt verwacht dat zij toeristische brochures kan 

voorleggen en dat de toeristische informatie op de smartphone en het internet niet geldt als documentatie, 

maar wel dat zij geen praktische invulling kan geven aan haar verblijf in Amsterdam, daar zij niets kent 

van Van Gogh, hoewel de toeristische informatie op haar smartphone het Van Goghmuseum vermeldt en 

zij geen verdere motivering kan geven bij de stelling dat zij beroemde pleinen wil bezoeken.  

 

Betreffende de kritiek dat zij naar Amsterdam gaat om de stad te leren kennen en dat er niet kan verwacht 

worden dat zij specifieke kennis zou hebben van wat zij zal bezoeken, alsook dat de wet geen melding 

maakt dat een legale reiziger zijn bestemming reeds zou moeten hebben bezocht of er reeds een 

theoretische kennis zou over moeten bezitten, en betreffende de kritiek ter terechtzitting dat het kennelijk 

onredelijk is te oordelen dat zij niet voldoende weet wie Van Gogh is, niet weet wat er in het Rijksmuseum 

hangt of wat de namen zijn van de pleinen in Amsterdam, dat het feit dat zij specifiek verwijst naar het 

Van Gogh museum volstaat om haar reisdoel aannemelijk te maken, wijst de Raad erop dat van de 

verzoekende partij, die verklaart naar Nederland te reizen voor toeristische doeleinden, redelijkerwijze 

kan worden verwacht dat zij toelichting kan verschaffen omtrent haar voorgenomen verblijf. In casu is het 

op het eerste zicht onduidelijk wat het precieze reisdoel is van de verzoekende partij. Tijdens het gesprek 

met de grenscontroleambtenaar verklaarde de verzoekende partij naar Nederland te willen reizen voor 

toeristische doeleinden. Van een persoon die naar Nederland reist voor toeristische doeleinden en die 

verklaart Amsterdam te willen bezoeken kan redelijkerwijze verwacht worden dat zij duiding geeft aan 

haar reis en reisplannen en minstens enige toelichting kan geven bij de toeristische informatie die zij heeft 

op haar smartphone. Zoals wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, en overigens niet wordt betwist 

door de verzoekende partij, weet de verzoekende partij niets van Van Gogh, niettegenstaande de 

informatie op haar smartphone het Van Goghmuseum vermeldt en stelt zij dat zij beroemde pleinen wil 

bezoeken zonder verdere motivering. 

 

De verzoekende partij betoogt voorts dat een binnenlands treinticket makkelijk ter plaatse te kopen is 

waardoor het feit dat zij geen treinticket naar Groningen zou hebben geen relevant motief is. Echter stelt 

de Raad vast dat op het eerste zicht de motieven dat de verzoekende partij wil doorreizen naar Amsterdam 

als toerist, doch zij geen praktische invulling kan geven aan haar verblijf in Amsterdam daar zij op haar 

smartphone wel toeristische informatie heeft, onder andere van het Van Goghmuseum, maar kent niets 

van Van Gogh, en stelt dat zij beroemde pleinen wil bezoeken zonder verdere motivering, dat zij gehoord 

heeft dat het heel mooi is alsook dat zij een reservatie voor een jeugdherberg in Zaandam had bij haar 

visumaanvraag, maar deze geannuleerd zou hebben en een reservatie gemaakt zou hebben voor een 

andere jeugdherberg in Groningen, doch uit een controle hiervan blijkt dat er geen reservatie werd 

gemaakt door de verzoekende partij, dat zij als documentatie, geen hotelreservatie kon voorleggen, 

afdoende zijn om de vaststelling dat zij “niet in het bezit van documenten die het doel van het 

voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden staven” te schragen. De eventuele gegrondheid van 

kritiek op het motief dat zij geen treinticket naar Groningen zou hebben, kan dan ook op het eerste zicht 

niet leiden tot het vaststellen van een ernstige grief.  

 

Waar de verzoekende partij nog betoogt dat hetzelfde kan gesteld worden voor een reservatie in een 

jeugdherberg – waarbij zij waarschijnlijk doelt op het feit dat dit ook ter plaatse kan gebeuren – en hierbij 

opmerkt dat de gevallen legio zijn waarbij een toerist in een ander hotel of herberg zal verblijven dan 

degene die hij eerst voor ogen had, wijst de Raad er vooreerst op dat uit de motieven van de bestreden 

beslissing geenszins blijkt dat de verzoekende partij wordt tegengeworpen dat zij niet zal verblijven in het 

hotel of de herberg die zij eerst voor ogen had, doch wel dat zij heden geen verblijfsplaats heeft daar zij 

de eerste reservatie bij een jeugdherberg in Zaandam, die zij bij haar visumaanvraag had voorgelegd, 

geannuleerd heeft en een reservatie zou gemaakt hebben voor een andere jeugdherberg in Groningen, 

doch uit een controle hiervan blijkt dat er geen reservatie werd gemaakt door de verzoekende partij. 

Daarnaast wijst de Raad erop dat het loutere feit dat een reservatie ter plaatse kan gebeuren, geen 

afbreuk doet aan het feit dat bij de binnenkomst in het Rijk documenten dienen te worden voorgelegd 
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waaruit de verblijfsomstandigheden blijken. Uit de bijlage 1 bij de Schengengrenscode blijkt overigens dat 

bij toeristische reizen documenten van logies kunnen verwacht worden in de vorm van bewijsstukken van 

logiesverstrekkende bedrijven of enig ander geschikt document waaruit het voorgenomen onderdak blijkt. 

Hoewel aldus de verzoekende partij op het eerste zicht kan gevolgd worden waar zij stelt dat een 

reservatie van onderdak ter plaatse kan, kan het gelet op de wettelijke vereisten van artikel 3, eerste lid, 

3° van de Vreemdelingenwet, niet foutief, noch kennelijk onredelijk en al helemaal niet strijdig met de wet 

worden geacht, dat verwacht wordt dat documenten worden voorgelegd die de omstandigheden van het 

verblijf staven. De verzoekende partij heeft haar verblijfsomstandigheden op het ogenblik van de 

grenscontrole niet afdoende aannemelijk kunnen maken daar er op dat ogenblik geen sprake is van enige 

reservatie bij een herberg of een hotel. Ook het betoog ter terechtzitting dat de verzoekende partij in een 

hotel werkt en aldus weet hoe een reservatie te maken, dat het feit dat er na contact blijkt dat er geen 

reservatie is nog niet aantoont dat het hostel volzet is, doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen.  

Waar de verzoekende partij tot slot ter terechtzitting nog betoogt dat er “altijd iets kan mislopen met een 

reservatie”, beperkt zij zich tot deze vage, algemene stelling – die overigens niet wordt opgeworpen in het 

verzoekschrift waardoor deze kritiek op het eerste zicht onontvankelijk voorkomt – zonder in concreto te 

verduidelijken, laat staan te staven, wat er in casu is fout gelopen bij de reservatie.  

 

Waar de verzoekende partij ter terechtzitting nog betoogt dat het feit dat zij in het herkomstland werkt in 

een hotel, niet wil zeggen dat zij een hotel in Europa van de hotelketen waarvoor zij werkt kan bekostigen, 

stelt de Raad vooreerst vast dat een dergelijke kritiek geenszins blijkt uit het verzoekschrift en op het 

eerste zicht dan ook onontvankelijk is. Bovendien lijkt een dergelijk betoog ook niet gericht tegen de 

motieven van de bestreden beslissing, daar niet wordt gemotiveerd dat het opmerkelijk is dat zij geen 

reservatie heeft bij de hotelketen waarvoor zij werkt in het herkomstland. 

 

Het gegeven dat de verzoekende partij voldoende geldelijke middelen heeft voor haar reis te bekostigen, 

wordt door de verwerende partij niet betwist. Hiermee toont de verzoekende partij evenwel nog niet aan 

wat het doel en de omstandigheden zijn van haar voorgenomen verblijf.  

 

2.2.7. De verzoekende partij toont met haar betoog prima facie niet aan dat de verwerende partij 

elementen ten onrechte niet in rekening heeft gebracht of op basis van onjuiste feitelijke gegevens, op 

kennelijke onredelijke wijze of met miskenning van de wet tot haar beslissing is gekomen. 

 

2.2.8. Waar de verzoekende partij tot slot nog betoogt dat geen rekening werd gehouden met haar 

gebrekkige talenkennis en het feit dat de controle haar een traumatische gebeurtenis opleverde waarbij 

zij door nervositeit zich niet ter dege of volledig kon uitdrukken, kan de Raad enkel vaststellen dat de 

verzoekende partij niet verduidelijkt welke elementen betreffende het doel en de verblijfsomstandigheden 

van haar voorgenomen verblijf in Nederland zij had willen toelichten indien zij zich beter verstaanbaar had 

kunnen maken of indien zij de controle niet had ervaren als een traumatische gebeurtenis en zij zich wel 

ter dege of volledig had kunnen uitdrukken. Zij toont dan ook niet aan dat zij de verwerende partij 

elementen – documenten of verklaringen – had kunnen aanreiken die van invloed hadden kunnen zijn op 

de beoordeling van de voorwaarden van artikel 3 van de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij heeft 

op het eerste zicht dan ook geen belang bij een dergelijk betoog.  

 

2.2.9. Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 3 

van de Vreemdelingenwet of van het verbod op willekeur wordt op het eerste zicht niet aannemelijk 

gemaakt.  

 

Het middel is niet ernstig. 

 

2.2.10. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

2.3. 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. 

 

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. 
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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 dertien juni tweeduizend tweeëntwintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. VERMANDER 


