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De meervoudige kamer van de Rechtbank den Haag heeft hier als hoogste Nederlandse 
rechter (zie artikel 84 sub b Vw 2000) uitspraak gedaan over een lastige kwestie rond de EU 
Visumcode. Niet alleen lastig in juridische zin, maar ook lastig voor de mensen die erdoor 
worden geraakt. Het gaat om de vraag of Nederland, door zich bij de behandeling van 
visumaanvragen in een bepaald land (in dit geval Nigeria) te laten vertegenwoordigen door 
een andere lidstaat (in dit geval België), ook de eindverantwoordelijkheid voor die beslissing 
aan België heeft afgestaan. Praktisch gesproken gaat het om de vraag of men in Nederland 
dan wel België tegen de afwijzing moet procederen. De meervoudige kamer meent dat het 
beroep had moeten zijn ingesteld in België omdat de beschikking is genomen door België. 
Of de Belgische rechter daar ook zo over denkt is niet bekend. Of de Rechtbank den Haag 
de Visumcode juist heeft geïnterpreteerd staat evenmin vast. 
 
Hoe is de regeling in de Visumcode? De Visumcode gaat uit van een verdeling in lidstaten 
die voor het behandelen van visumaanvragen “bevoegd” zijn. Artikel 5 Visumcode bevat de 
criteria voor het vaststellen van de bevoegde lidstaat. In het normale geval is de lidstaat 
bevoegd op welks het grondgebied de enige bestemming van het (de) bezoek(en) is 
gelegen. Hoofdregel is dat de aanvraag wordt onderzocht door het consulaat van die 
bevoegde lidstaat in het ambtsgebied waar de aanvrager legaal woonachtig is (artikel 6 
Visumcode). Volgens artikel 8 Visumcode kan de “bevoegde” lidstaat zich door een andere 
lidstaat laten vertegenwoordigen. De allesbeheersende vraag is, wat in de Visumcode wordt 
bedoeld met “vertegenwoordigen” en met name wat de vertegenwoordiging betekent voor de 
rechtsgevolgen daarvan voor de vertegenwoordigde. Het gaat hier ongetwijfeld om een 
Unierechtelijk begrip dat niet ter vrije beschikking van de lidstaten staat. Als ik kijk naar de 
betekenis die aan “vertegenwoordiging” in het burgerlijk recht wordt gegeven dan is duidelijk 
dat de vertegenwoordigde wordt gebonden door binnen de grenzen van de bevoegdheid 
door de vertegenwoordiger verrichte rechtshandelingen (Artikel 3:66 BW). 
Vertegenwoordigen is iets namens een ander doen en niet namens zich zelf. Dat is ook het 
uitgangspunt van artikel 10:2 Awb. De normale betekenis van “vertegenwoordigen” lijkt mij 
dan ook te zijn dat de vertegenwoordiger de vertegenwoordigde niet volledig vervangt maar 
iets namens hem doet. Als in de Visumcode een minder normale betekenis aan 
“vertegenwoordigen” zou worden gehecht zou dat uit de tekst moeten blijken. De Visumcode 
bevat geen onweerlegbare aanwijzingen dat door vertegenwoordiging van een bevoegde 
lidstaat de bevoegdheid overgaat naar de vertegenwoordigende lidstaat, maar is daarover 
ook weer niet glashelder. In artikel 8 lid 2 Visumcode staat dat het consulaat, dat 
voornemens is een visum te weigeren de aanvraag doorstuurt aan de bevoegde autoriteiten 
van de vertegenwoordigde lidstaat, die er vervolgens een definitieve beslissing over neemt. 
Daar is dus evident dat de vertegenwoordigde lidstaat de bevoegdheid heeft gehouden. 
Maar twijfel zou kunnen ontstaan bij lezing van artikel 8 lid 4 sub d Visumcode, waarin staat 
dat het consulaat van de vertegenwoordigende lidstaat in een bilaterale regeling tussen de 
betrokken lidstaten kan worden gemachtigd om, na onderzoek van de aanvraag, te weigeren 
een visum af te geven. Er staat in die bepaling niets dat uitsluitsel geeft over de vraag, of de 
vertegenwoordigende lidstaat in zo’n geval de primaire bevoegdheid van de 
vertegenwoordigde lidstaat overneemt.  
De eerste, feitelijke, vraag is dus in elke individuele zaak, of er een bilaterale regeling is en 
zo ja hoe die luidt, met name op het punt van de gemachtigdheid van een consulaat van een 
vertegenwoordigende lidstaat om visa te weigeren. De tweede, meer principiële, vraag is of 
lidstaten door binnen het regiem van de Visumcode hun bevoegdheid bij bilaterale regeling 
kunnen overdragen op een andere lidstaat. Die vraag van uitleg van de Visumcode kan 
alleen bindend worden beantwoord door het Hof van Justitie EU. 
 
De eerste vraag 
De Rechtbank Den Haag moest in de bovenstaande zaak onderzoeken of de bilaterale 
overeenkomst tussen Nederland en België een machtiging tot het afwijzen van aanvragen 
bevat als bedoeld in artikel 8 lid 4 sub d Visumcode. De minister had, met verzoek om 
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geheimhouding op grond van artikel 8:29 van de Awb, een bilaterale overeenkomst tussen 
Nederland en België, met annexe, overgelegd waaruit volgens de minister de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van België blijkt. In de procedure is niet expliciet aan de 
orde gekomen op welke gronden een dergelijke bilaterale regeling in geheim zou mogen 
zijn. Het lijkt mij dat zo’n regeling in het belang van de rechtzoekende transparant zou 
moeten zijn.  
Uit de overwegingen van de rechtbank komen wel enkele brokjes ter zake doende informatie 
naar boven. Zo gaat het kennelijk om een Note verbale van 15 juni 2010 en een brief tussen 
Nederland en België van verweerder aan de Belgische autoriteiten van 29 augustus 2011. 
We krijgen vooral te horen wat daarin niet staat. “Weliswaar blijkt uit de eveneens onder de 
geheimhouding vallende brief tussen Nederland en België van verweerder aan de Belgische 
autoriteiten van 29 augustus 2011 van een overeenkomst met betrekking tot de 
vertegenwoordiging te Abuja, Nigeria, maar - nog los van de vraag in hoeverre een dergelijk 
brief kan worden beschouwd als een bilaterale regeling in de zin van artikel 8, vierde lid, 
aanhef en onder d, van de Visumcode - in tegenstelling tot de in de Note verbale van 15 juni 
2010 opgenomen locaties is in de brief van 29 augustus 2011geen kenbare aanduiding met 
betrekking tot de vraag of Abuja aangemerkt moet worden als een " Iocation with indication 
[I]" of een "location with indication [2]". Deze aanduiding is blijkbaar van belang voor de 
vraag of sprake is van “gewone” vertegenwoordiging in de zin van artikel 8 lid 1 Visumcode 
of de verdergaande vorm daarvan als bedoeld in artikel 8 lid 4 sub d Visumcode.  
Het is onbevredigend dat ik moet oordelen zonder die geheime overeenkomst tussen 
Nederland en België te kennen, maar ik denk dat er wel iets over te zeggen valt. Het lijkt mij 
dat de Rechtbank eerst had moeten vaststellen of zich een “gewone” 
vertegenwoordigingsregeling voordeed als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Visumcode. In 
dat artikellid worden geen formele eisen gesteld aan de aard van de 
vertegenwoordigingsafspraken, en gaat het er kennelijk vrij eenvoudig om dat een lidstaat 
”ermee instemt” een andere lidstaat te vertegenwoordigen voor het onderzoek van 
aanvragen voor en de afgifte van visa namens die andere lidstaat. Uit de summiere 
informatie die de Rechtbank daarover prijsgeeft blijkt m.i. wel van zo’n instemming door 
België. Dat volgens de Rechtbank niet is gebleken van een voldoende duidelijke bilaterale 
regeling die België machtigt om zelfstandig afwijzende beslissingen namens Nederland te 
nemen betekent niet dat er helemaal geen vertegenwoordigingsafspraak is.  
Als de Rechtbank deze constatering had gedaan, zou de volgende vraag zijn geweest, wat 
daarvan het rechtsgevolg was voor de te beoordelen situatie. Volgens artikel 8 lid 2 
Visumcode zou België een voornemen tot afwijzing aan de Nederlandse autoriteiten hebben 
moeten voorleggen en niet eigenmachtig hebben mogen afwijzen. Nederland had dan de 
“definitieve beslissing” moeten nemen. Hoe moet een buiten de grenzen van de volmacht 
namens Nederland genomen beslissing door België worden gekwalificeerd? Welk 
rechtsmiddel moet daartegen openstaan? Ik ben bang dat de problematiek van de 
onbevoegde beslissingen door de Europese wetgever niet ten volle is voorzien. Zie ook mijn 
noot bij ABRvS 26 november 2012, JV 2013/40. Volgens artikel 32 lid 3 Visumcode wordt 
het beroep tegen een afwijzing van een visum ingesteld tegen de lidstaat die de ”definitieve” 
beslissing heeft genomen, volgens het nationale recht van die lidstaat. Die terminologie slaat 
rechtstreeks terug op artikel 8 lid 2 Visumcode. In een situatie zoals die zich vermoedelijk 
hier voordeed, had Nederland de definitieve beslissing moeten nemen. Nu België evenwel 
niet had voldaan aan zijn verplichting om Nederland in de gelegenheid te stellen de 
definitieve beslissing te nemen is sprake van een beslissing door een onbevoegde lidstaat. 
Het is verdedigbaar dat de benadeelde de onbevoegdheid van België uitsluitend kan 
inroepen in een procedure voor de Belgische rechter. Procedureel is dat de makkelijkst in te 
denken weg. Maar voor de rechtzoekende die bij een kort-verblijfvisum doorgaans een 
spoedeisend belang heeft, is dat nogal omslachtig. Als hij bovenstaande redenering aan de 
Belgische rechter voorlegt, stuurt hij aan op een beslissing waar hij betrekkelijk weinig nut 
van zal ondervinden, namelijk dat de Belgische beslissing onbevoegd genomen was en dat 
het voornemen tot afwijzing naar Nederland had moeten zijn gestuurd voor het nemen van 
de “definitieve” beslissing. Dat soort procedures kost allemaal maar tijd en geld. Uit 
opportunistisch oogpunt is het dan effectiever de onbevoegdheid te laten voor wat zij is en 
de Belgische afwijzing op materiële gronden aan te vechten en kijken of het lukt.  
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s consulaat kunnen zijn.  

                                                          

Zo komen we dus niet gauw tot een bindende rechterlijke uitspraak die voor dit soort 
kwesties de weg wijst. Het is bovendien niet bevorderlijk voor de Europese rechtseenheid 
dat er een patchwork van nationale hoogste beslissingen dreigt te ontstaan waarin de 
nationale rechters zich niets van elkaars beslissingen hoeven aan te trekken, als ze daar 
überhaupt al kennis van nemen. Het is goed voorstelbaar, dat de Belgische rechter, die zich 
niet hoeft te houden aan Nederlandse rechterlijke beslissingen, deze zaak op een heel 
andere manier zou analyseren dan de Rechtbank den Haag. Misschien zou de Belgische 
rechter van oordeel zijn dat er tussen Nederland en België wel degelijk sprake is van een 
bilaterale regeling tot overdracht van afwijzingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 8 lid 4 sub 
d. En dan ligt nog steeds de vraag, open of dat betekent dat België daarmee tevens de 
bevoegdheid en de definitieve verantwoordelijkheid van Nederland heeft overgenomen. Dat 
schiet niet op. 
 
De tweede vraag 
Uit het bovenstaande blijkt onder meer, dat een juridisch houdbare beslissing op het aan de 
Rechtbank voorgelegde probleem niet mogelijk is zonder dat eerst ondubbelzinnig is 
uitgemaakt wat de consequenties van vertegenwoordiging zijn voor de bevoegdheid van de 
lidstaten en voor de wijze waarop de benadeelde tegen een weigering van een visum moet 
kunnen opkomen. Als België – ook in geval van zelfstandige afwijzingsbevoegdheid – geacht 
zou worden namens Nederland op te treden en de bevoegdheid van Nederland in de zin van 
artikel 5 Visumcode dus onaangetast zou laten, dan is vervolgens het aan beide lidstaten om 
in hun bilaterale regelingen daartoe openbare en ook voor rechtzoekenden begrijpelijke 
regelingen te treffen. Vervolgens zou het – in casu - aan Nederland zijn om in zijn nationale 
recht te regelen dat rechtsgeldig bezwaar en beroep tegen de Belgische beslissing kan 
worden ingesteld. De Visumcode moet immers door de lidstaten worden toegepast met 
inachtneming van het Handvest van de Grondrechten van de EU, met name van de artikelen 
41 (behoorlijk bestuur) en 47 (effectief rechtsmiddel). Dat dit wellicht niet eenvoudig te 
verwezenlijken is doet daaraan niet af.  
Uit antwoorden van de toenmalige minister van buitenlandse zaken Rosenthal op 
Kamervragen van Van Dam en Timmermans 1 blijkt dat de inpassing van het systeem van 
de Awb in deze problematiek stuit op moeilijkheden. De Awb geldt alleen in Nederland en is 
dus lastig toe te passen als het gaat om bezwaar en beroep tegen een Belgische 
beschikking. Zo is er natuurlijk ook in België een nationale regeling voor bezwaar en beroep 
die op zijn beurt niet voor Nederland geldt. Het is verleidelijk om dan maar voorbij te gaan 
aan het transnationale aspect van deze Unierechtelijke kwestie en te doen alsof de 
eventuele ontoereikendheid van onze vertrouwde Awb voldoende excuus is om het zo te 
laten. In zijn antwoorden stelt Minister Rosenthal dat de Algemene wet bestuursrecht niet 
geldt in relaties tussen Schengenlanden. “De doorzendplicht van artikel 2:3 Awb is dan ook 
niet van toepassing op bezwaarschriften die bij de Nederlandse autoriteiten worden 
ingediend tegen besluiten die zijn genomen door de Franse autoriteiten. Bezwaarschriften 
tegen besluiten die zijn genomen door de Franse autoriteiten worden aan de afzender 
geretourneerd met de vermelding zich te wenden tot de Franse autoriteiten”. Het is 
inderdaad een praktisch probleem van de eerste orde, dat mensen “gestraft” kunnen worden 
voor indiening van bezwaar in de “verkeerde” lidstaat als daardoor de termijn voor het 
instellen van een rechtsmiddel in de andere lidstaat verloopt, en er geen regeling is volgens 
welke in zo’n geval de termijn kan worden gesauveerd. Het lijkt mij dat zo’n probleem er is 
om op het juiste niveau netjes te worden opgelost. De gecompliceerdheid van de juridische 
situatie dient niet voor risico van de rechtzoekende te worden gelaten. Het is voor mij 
overigens nog een open vraag of een Nederlandse minister bij bilateraal verdrag aan 
(bijvoorbeeld) de Belgische consulaten geen mandaat kan geven in de zin van de Awb. 
Artikel 10:3 Awb verzet zich daar niet tegen. Artikel 10:4 Awb houdt uitdrukkelijk rekening 
met de mogelijkheid dat een gemandateerde niet onder verantwoordelijkheid van de 
mandaatgever werkt, dus dat zou in beginsel ook een buitenland
 

 
1 ve12002220, 2012-10-31, Kamervragen 414 over onmogelijkheid van aanvragen visum kort verblijf bij 
Nederlandse vertegenwoordiging Nigeria – antwoord. 
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Allemaal vragen 
Het staat voor mij vast dat de Rechtbank op grond van artikel 267 VWEU in dit geval 
verplicht was prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU. Het gaat over de 
uitleg van de Visumcode in een situatie die meer dan een lidstaat tegelijkertijd betreft. De 
Rechtbank den Haag heeft simpelweg onvoldoende rechtsmacht om die kwesties voor méér 
dan een lidstaat te beslechten. Bovendien gaat het om vragen waarover gefundeerd verschil 
van mening kan bestaan.  
Ik zou denken dat in ieder geval – als zich voor de Rechtbank een nieuwe gelegenheid 
voordoet - de volgende vragen aan het Hof dienen te worden gesteld: 
‐ Aard van “vertegenwoordiging”: behoudt de vertegenwoordigde staat de 

eindverantwoordelijkheid voor de definitieve beslissing, ook als die beslissing krachtens 
bilaterale regeling in de zin van artikel 8 lid 4 sub d Visumcode door de 
vertegenwoordigende lidstaat wordt genomen? 

‐ Aard van “bilaterale regeling”: aan welke vereisten moeten bilaterale regelingen in de zin 
van artikel 8 lid 1 en 8 lid 4 sub d Visumcode voldoen: moeten zij schriftelijk zijn? Moeten 
zij openbaar zijn? Moeten zij procedurele afspraken of regelingen ten behoeve van de 
aanvrager van het visum bevatten?  

‐ Materiële en procedurele consequenties van door onbevoegde lidstaat genomen 
beslissing: (a) Moet een door een onbevoegde lidstaat genomen beslissing tot verlening 
of weigering van een visum geacht worden van rechtswege non-existent te zijn? Zo ja, 
hoe wordt dat in rechte bindend vastgesteld? Zo nee, welke rechter in welke lidstaat is 
bevoegd om daarover te oordelen? Hoe wordt daarbij het recht op een effectief 
rechtsmiddel ingevolge artikel 47 Handvest van de Grondrechten van de Unie 
gewaarborgd? Hoe wordt het belang van een aanvrager van een visum voor kort verblijf 
bij het verkrijgen van spoedig uitsluitsel beschermd? 

 
Pieter Boeles 
emeritus hoogleraar Universiteit Leiden 


