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 nr. 100 203 van 29 maart 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

asielbeleid, thans de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 27 april 2011 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 25 maart 2011 tot weigering van afgifte van een 

visum. 

 

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

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het arrest nr. X van 8 juli 2011 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

 

Gezien het arrest van de Raad van State van 20 juli 2012 nr. 220.350 waarbij het arrest van de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen van 8 juli 2011 nr. X wordt vernietigd. 

 

Gelet op de beschikking van 20 september 2012, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

8 oktober 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. COEL verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaten E. MATTERNE en N. LUCAS 

HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 10 februari 2011 dient verzoekende partij bij de Belgische ambassade in Ankara een aanvraag 

in tot het bekomen van een visum kort verblijf (type C).  

 

1.2. Op 25 maart 2011 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot weigering van de afgifte van het gevraagde visum. Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 39 juncto artikel 17, § 

1, 3° van de wet op het gebruik der talen in bestuurszaken.  

 

Het middel wordt uiteengezet als volgt: 

 

“Overwegende dat de wet op het gebruik der talen in bestuurszaken stelt dat: 

‘Artikel 17 §1 

In zijn binnendiensten, in zijn betrekkingen met de diensten waaronder hij ressorteert en in zijn 

betrekkingen met de andere diensten van Brussel hoofdstad gebruikt iedere plaatselijke dienst die in 

Brussel hoofdstad gevestigd is, zonder een beroep op vertalers te doen, het Nederlands of het Frans, 

volgens navolgend onderscheid: 

[...] 

3° Tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taalgebied: 

De taal van het gebied waar de zaak haar oorsprong vindt; ‘ 

Overwegende dat artikel 39 stelt dat: 

 

‘Hoofdstuk V: Gebruik van de talen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt : 

Afdeling I- Centrale Diensten 

Art 39 : 

§1: 

In hun binnendiensten en in hun betrekkingen met de Gewestelijke en plaatselijke diensten uit Brussel - 

Hoofdstad, gedragen de centrale diensten zich naar artikel 17 § 1 met dien verstande dat de taalrol 

bepalend is voor het behandelen van de zaken vermeld onder A, 5° en 6° en B, 1° en 2° van genoemde 

bepaling. 

§2: 

In hun betrekkingen met de plaatselijke en gewestelijke diensten uit het Nederlandse, het Franse en het 

Duitse taalgebied, gebruiken de centrale diensten de taal van het gebied. 

Zij gebruiken het Nederlands in hun betrekkingen met de diensten die gevestigd zijn in de 

randgemeenten. 

§3: 

De onderrichtingen aan het personeel zomede de formulieren en drukwerken voor de binnendienst 

worden in het Nederlands en in het Frans gesteld. ‘ 

De toepassing van een bepaling uit het door deze wet aangewezen buitenlands recht wordt geweigerd 

voor zover tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde. 

Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening gehouden met de mate 

waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden en met de ernst van de gevolgen die de 

toepassing van het buitenlands recht zou meebrengen. 

Wanneer een bepaling van het buitenlands niet wordt toegepast wegens deze onverenigbaarheid, wordt 

een andere relevante bepaling van dat recht of, indien nodig, van Belgisch recht toegepast. ‘ 

Overwegende dat een visumaanvraag een zaak is die niet gelokaliseerd of lokaliseerbaar is in één van 

de taalgebieden van België; 

Overwegende dat er dan ook geen verplichting voor een centrale dienst zoals de Dienst 

Vreemdelingenzaken bestaat om in zijn betrekkingen met de in het buitenland verblijvende vreemdeling 

gebruik te maken van de landstaal waarvan de betrokkene zich heeft bediend; 

Overwegende dat werd beslist dat de taal in de binnendienst wordt bepaald door het toelatingsexamen 

van de ambtenaar aan wie de zaak werd opgedragen op grond van artikel 39 juncto artikel 17 §1, 3° van 

de wet op het gebruik der talen in bestuurszaken; 

Overwegende dat een beslissing genomen deels in het Nederlands, deels in het Frans in strijd is met de 

bepalingen van de voormelde wet en moet worden vernietigd; 

Dat minstens op deze grond de vernietiging van de bestreden akte zich opdringt;” 

 

2.1.2. In haar nota repliceert de verwerende partij als volgt:  
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“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het aanvragen van een visum niet kan worden 

gelokaliseerd. Nu hij als een in het buitenland verblijvende vreemdeling vanwege de Belgische 

autoriteiten de toelating wenst te verkrijgen voor een verblijf op het Belgische grondgebied (RvS 5 mei 

1999, nr. 80.100; RvS 25 mei 2004, nr. 131.688), wordt de taal in de binnendienst overeenkomstig 

artikel 39 juncto artikel 17, § 1, 3° van de Taalwet Bestuurszaken, bepaalt door het toelatingsexamen 

van de ambtenaar aan wie de zaak werd opgedragen (of eventueel diens hoofdtaal). 

Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de bestreden beslissing derhalve op correcte wijze 

enkel in het Nederlands werd opgesteld. Het feit dat de kennisgeving in het Frans werd opgesteld is niet 

relevant. 

Verwerende partij heeft de eer toe te voegen dat verzoeker, als niet ingezetene van de Belgische Staat, 

zich niet beroepen op de wetgeving omtrent het taalgebruik in bestuurszaken die tot doelstelling heeft 

de pariteit in taalgebruik op nationaal vlak in evenwicht te houden. 

Het eerste middel is ongegrond.” 

 

2.1.3.1. Artikel 39, § 1 van de Taalwet Bestuurszaken luidt als volgt: 

 

“In hun binnendiensten en in hun betrekkingen met de gewestelijke en de plaatselijke diensten uit 

Brussel-Hoofdstad, gedragen de centrale diensten zich naar artikel 17, § 1, met dien verstande dat de 

taalrol bepalend is voor het behandelen van de zaken vermeld onder A, 5° en 6°, en B, 1° en 3°, van 

genoemde bepaling.” 

 

2.1.3.2. Artikel 17, §1 van de Taalwet Bestuurszaken bepaalt vervolgens: 

 

 “(…) In zijn binnendiensten (…) gebruikt iedere plaatselijke dienst, die in Brussel-Hoofdstad gevestig is, 

zonder een beroep op vertalers te doen, het Nederlands of het Frans, volgens navolgende onderscheid: 

A. Indien de zaak gelocaliseerd of localiseerbaar is: 

1° uitsluitend in het Nederlandse of het Franse taalgebied: de taal van dat gebied; 

2° tegelijk in Brussel-Hoofdstad en in het Nederlandse of het Franse taalgebied: de taal van dat gebied; 

3° tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taalgebied: de taal van het gebied waar de zaak haar 

oorsprong vindt; 

4° tegelijk in het Nederlandse en het Franse taalgebied en in Brussel-Hoofdstad, wanneer zij haar 

oorsprong vindt in een van de eerste twee gebieden: de taal van dat gebied; 

5° tegelijk in het Nederlands en in het Franse taalgebied en in Brussel-Hoofdstad, wanneer zij haar 

oorsprong vindt in deze laatste: de hierna onder punt B voorgeschreven taal; 

6° uitsluitend in Brussel-Hoofdstad de hierna onder B voorgeschreven taal; 

B. Indien de zaak niet gelocaliseerd of niet localiseerbaar is en: 

1° een ambtenaar van de dienst betreft: de taal van diens toelatingsexamen of bij ontstentenis van zulk 

examen de taal van de groep waartoe betrokkene behoort op grond van zijn hoofdtaal; 

2° door een particulier is ingediend: de door deze gebruikte taal; 

3° geen van de gevallen onder 1° en 2° zich voordoet: de taal van het toelatingsexamen van de 

ambtenaar aan wie de zaak wordt opgedragen. Indien de ambtenaar geen toelatingsexamen heeft 

afgelegd, gebruikt hij zijn hoofdtaal (…).” 

 

2.1.3.3. Een visumaanvraag die ingediend wordt in het buitenland door een vreemdeling, betreft een 

aangelegenheid die niet gelokaliseerd of lokaliseerbaar is in één van de taalgebieden van België (RvS 5 

mei 1999, nr. 80.100, RvS 25 mei 2004, nr. 131.688). Dit blijkt ook uit de voorbereidende werken van de 

Taalwet Bestuurszaken, waarbij de minister het volgende verklaarde: 

 

“Selon les précisions fournies par le ministre dans les travaux préparatoires de cette dernière loi, la 

terminologie ‘affaire localisée ou localisable’ est empruntée à l’arrêté Royal du 6 janvier 1933, pris en 

vertu de la loi de 1932. Selon la déclaration du ministre souvent reproduite: ‘on dit d’une affaire qu’elle 

est localisée lorsqu’elle trouve son origine dans une des régions linguistiques; on dit qu’elle est 

localisable, lorsque par une vue de l’esprit les conditions sont remplies, pour localiser une affaire dans 

une région déterminée » – (Doc. Parl.Chambre, n° 331/27, Rapport fait au nom de la Commission de 

l’Intérieur par M. SAINT-REMY, p.32, in Pasin., 1963, p. 968). 

 

2.1.3.4. Vermits de verzoekende partij zaak niet in een specifiek taalgebied noch in Brussel-Hoofdstad 

kan worden gelokaliseerd, nu zij als een in het buitenland verblijvende vreemdeling vanwege de 

Belgische autoriteiten de toelating wenst te verkrijgen voor een verblijf op het Belgische grondgebied 
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(RvS 5 mei 1999, nr. 80.100; RvS 25 mei 2004, nr. 131.688), kan verzoekende partij worden gevolgd 

waar zij stelt dat de taal in de binnendienst overeenkomstig artikel 39 juncto artikel 17, § 1, 3° van de 

Taalwet Bestuurszaken, in dat geval wordt bepaald door het toelatingsexamen van de ambtenaar aan 

wie de zaak werd opgedragen (of eventueel diens hoofdtaal) (cf. “Si l’affaire n’est ni localisée, ni 

localisable, c’est la langue de l’agent qui prévaut” – Doc. Parl.Chambre, n° 331/27, Rapport fait au nom 

de la Commission de l’Intérieur par M. SAINT-REMY, p.32, in Pasin., 1963, p. 968 en “la langue de 

l’agent à qui l’affaire est confiée n’intervient que subsidiairement, à défaut de tout autre critère” - Doc. 

Parl. Sén., Sess.ord. 1962-1963, n° 304, p.21, “c’est-à-dire en l’abscence de tout rapport décelable 

entre cette affaire et une région linguistique” – CE 12 novembre 1968, n°13.208) .  

 

2.1.3.5. Verzoeker doet in wezen gelden dat de aangevochten akte deels in het Frans en deels in het 

Nederlands werd opgesteld en derhalve in strijd is met de voormelde bepalingen.  

 

2.1.3.6. Verzoekers grief mist feitelijke grondslag: de kennisgeving van de bestreden beslissing -

opgesteld in de Franse taal- maakt geen aanvechtbare rechtshandeling uit daar de kennisgeving op zich 

de rechtstoestand van de verzoekende partij niet wijzigt noch beoogt te wijzigen. Hoe dan ook, een 

eventueel gebrek in de betekening van de bestreden beslissing heeft geen invloed op het rechtmatig 

karakter van de genomen beslissing zelf, die eentalig in het Nederlands is gesteld door een ambtenaar 

met betrekking tot wie verzoeker niet betwist dat hij behoort tot de Nederlandse taalrol. De kritiek van de 

verzoekende partij op de wijze van kennisgeving van de bestreden beslissing kan niet tot de nietigheid 

van de bestreden beslissing leiden (RvS 11 september 2002, nr. 110.118; RvS 6 januari 2004, nr. 

126.889 en RvS 21 maart 2005, nr. 142.408). De verzoekende partij slaagt er bovendien niet in aan te 

tonen dat de wijze waarop de kennisgeving zou zijn gebeurd haar enig nadeel zou hebben berokkend. 

Het aangevoerde gebrek in de kennisgeving heeft de verzoekende partij tevens niet verhinderd om een 

ontvankelijk beroep in te stellen bij de Raad. 

 

2.1.3.7. Het eerste middel is niet gegrond. 

 

2.2.1. Het tweede middel is afgeleid uit de schending van “artikel 32 van verordening (EG) nummer 

810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke visumcode”. Verzoeker citeert de door hem geschonden geachte bepaling en de 

motieven van de bestreden beslissing en brengt verder een inhoudelijke kritiek op elk van deze 

motieven. De voor de beoordeling van het middel relevant geachte kritiek luidt als volgt:  

 

“5. Wat betreft het voornemen het grondgebied te verlaten vóór het verstrijken van het visum: 

Overwegende dat de motivering van de verwerende partij dat niet kan worden vastgesteld dat vertoger 

het voornemen zou hebben het grondgebied van de lidstaat vóór het verstrijken van het visum te 

verlaten een louter hypothetische vraag is, slechts post factum kan worden beantwoord en in geen geval 

kan gelden als motivering om preventief een visum te weigeren; 

Overwegende dat vertoger laat gelden dat hij werkt als supervisor in een hotel in Kusadasi waar hij 

uiteraard alleen tewerkgesteld is tijdens het toeristische seizoen en tijdens de aanloop hiertoe en tot kort 

daarna en dat het hoegenaamd de bedoeling niet is om naar België te komen voor enig ander doel dan 

de leefwereld van zijn vriendin mevrouw D. W. met haar familie en kennissen te leren kennen; 

Overwegende dat thans het toeristisch seizoen 2011 van start is gegaan zodat zelfs bij de vernietiging 

van de weigering tot het afleveren van een visum vertoger slechts in de mogelijkheid zal zijn vriendin en 

haar familie te bezoeken na afloop van dit toeristisch seizoen; 

Overwegende dat in navolging van de weigering door de verwerende partij vertoger mogelijks eerst in 

de late herfst van 2011 zijn vriendin zal kunnen komen bezoeken in België; 

Overwegende dat in die zin de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is waarover infra meer; 

Overwegende dat de argumentatie van de verwerende partij dan ook wat dit deel van de vordering 

betreft faalt naar Recht; 

6. Wat betreft onvoldoende garantie op terugkeer naar het land van verblijf gezien vertoger niet 

afdoende kan aantonen dat hij over voldoende en regelmatige inkomsten beschikt uit een legale 

winstgevende activiteit: 

 

Overwegende dat vertoger laat gelden dat er wel degelijk voldoende garantie is op terugkeer naar het 

land van herkomst aangezien hij in dit land werkzaam is als supervisor in de hotelsector en hij op het 

eerste verzoek van de verwerende partij een retourbiljet zou overleggen maar hier zelfs niet om 

gevraagd werd; 
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Overwegende dat behoudens het bezoek aan de familie van zijn vriendin mevrouw D. W. vertoger geen 

enkel ander belang heeft in het Rijk derhalve zijn terugkeer naar thuis en zijn economische belangen 

vaststaat wat niet nuttig kan worden betwist; 

 

Overwegende dat de argumentatie van de verwerende partij dan ook wat dit deel van de vordering 

betreft faalt naar Recht;” 

 

2.2.2. De verwerende partij repliceert in haar nota onder meer als volgt: 

 

“Verwerende partij heeft de eer op te merken dat de motieven van de bestreden beslissing in hun 

geheel moeten worden gelezen. In de bestreden beslissing wordt overwogen dat verzoeker niet heeft 

aangetoond over voldoende en regelmatige inkomsten te beschikken uit een legale winstgevende 

activiteit. Door te beweren dat hij supervisor zou zijn in een hotel, zonder aan te tonen dat hij wel 

degelijk voldoende en regelmatige inkomsten beschikt, slaagt verzoeker er niet in het motief te 

ontkrachten. Evenmin slaagt hij hiermee erin aannemelijk te maken als zou hij wel degelijk het 

voornemen hebben om het grondgebied te verlaten voor het verstrijken van het visum. 

Bovendien blijkt uit de visumcode duidelijk dat een visum kan worden geweigerd indien er redelijke 

twijfel bestaat over het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de lidstaten te verlaten 

vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van zijn visum, of als de aanvrager niet heeft aangetoond 

dat hij voldoende middelen van bestaan heeft voor een terugreis naar het land van herkomst. 

Verzoeker betwist in het verzoekschrift niet dat hij niet heeft aangetoond zelf over voldoende en 

regelmatige inkomsten te beschikken en dat hij geen of onvoldoende bewijs heeft geleverd van 

voldoende bestaansmiddelen. 

(…) 

Verwerende partij heeft nog de eer toe te voegen dat de beslissing enkel rekening kon houden met de 

elementen die op het moment dat de beslissing genomen werd, haar ter kennis waren gebracht. 

De schending van artikel 32 van de Visumcode kan niet worden aangenomen. Verzoeker slaagt er 

evenmin in om aan te tonen dat de motieven van de bestreden beslissing kennelijk onredelijk zouden 

zijn of zouden steunen op een foutieve feitenvinding. 

Het tweede middel is ongegrond.” 

 

2.2.3.1. De thans bestreden beslissing is gesteund op de volgende motivering: 

 

“Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32 van verordening (EG) nr. 810/2009 van het 

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

 

* Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond 

* Betrokkene kan geen regelmatige contacten met de garant aantonen. 

* Band met de garant wordt niet aangetoond. 

* U heeft niet aangetoond dat er een toereikende en geldige medische reisverzekering is afgesloten 

Onvoldoende lang geldig. 

* Uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat vóór het verstrijken van het visum te verlaten kon 

niet worden vastgesteld 

* Geen of onvoldoende garantie op terugkeer naar het land van verblijf gezien betrokkene niet afdoende 

kan aantonen dat hij over voldoende en regelmatige inkomsten beschikt uit een legale winstgevende 

activiteit. 

Betrokkene werkt slechts enkele maanden per jaar in de toeristische sector. Op dit moment heeft hij 

geen job.” 

 

2.2.3.2. Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing 

en wijst op de schending  van de materiële motiveringsplicht, dient erop gewezen dat bij de beoordeling 

van de materiële motivering het niet tot de bevoegdheid van de Raad behoort zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen.  

 

2.2.3.3. Een onderzoek naar de schending van de materiële motiveringsplicht houdt in deze een 

onderzoek in naar de schending van artikel 32 van de verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees 
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Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode 

(Visumcode). Dit artikel luidt als volgt :  

 

“1. Onverminderd artikel 25, lid 1, wordt een visum geweigerd: 

a) indien de aanvrager: 

i) een vals, nagemaakt of vervalst reisdocument heeft overgelegd; 

ii) het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond; 

iii) niet heeft aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, 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 met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren 

deze middelen legaal te verkrijgen; 

iv) in de lopende periode van zes maanden reeds drie maanden op het grondgebied van de lidstaten 

heeft verbleven op grond van een eenvormig visum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid;  

v) ter fine van weigering van toegang in het SIS gesignaleerd staat; 

vi) wordt beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de 

volksgezondheid als omschreven in artikel 2, lid 19, van de Schengengrenscode, of de internationale 

betrekkingen van één van de lidstaten, en met name of hij om dezelfde redenen met het oog op 

weigering van toegang gesignaleerd staat in de nationale databanken van de lidstaten; 

vii) in voorkomend geval, niet heeft aangetoond te beschikken over een toereikende en geldige 

medische reisverzekering, 

of 

b) indien er redelijke twijfel bestaat over de echtheid van de door de aanvrager overgelegde 

bewijsstukken of over de geloofwaardigheid van de inhoud ervan, de betrouwbaarheid van de 

verklaringen van de aanvrager of zijn voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór 

het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum. 

2. De afwijzende beslissing en de redenen voor de afwijzing van de aanvraag worden kenbaar gemaakt 

door middel van het standaardformulier van bijlage VI. 

3. Aanvragers aan wie een visum is geweigerd, kunnen in beroep gaan. Het beroep wordt ingesteld 

tegen de lidstaat die de definitieve beslissing over de aanvraag heeft genomen. De nationale wetgeving 

van die lidstaat is op het beroep van toepassing. 

De lidstaten verstrekken de aanvragers informatie over de procedure in geval van een beroep, zoals 

gespecificeerd in bijlage VI. 

4. In de in artikel 8, lid 2, bedoelde gevallen stelt het consulaat van de vertegenwoordigende lidstaat de 

aanvrager in kennis van de beslissing van de vertegenwoordigde lidstaat. 

5. Informatie over geweigerde visa wordt in het VIS ingevoerd overeenkomstig artikel 12 van de 

VISverordening.” 

 

Artikel 14 van de Visumcode luidt als volgt:  

 

“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. 

2. Van aanvragers van een luchthaventransitvisum wordt verlangd dat zij het volgende verstrekken: 

a) documenten met betrekking tot de doorreis naar de eindbestemming na de voorgenomen transit op 

de luchthaven; 

b) documenten die het mogelijk maken het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de 

lidstaten niet binnen te komen, 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. 

4. De lidstaten kunnen van de aanvragers verlangen dat zij een bewijs van garantstelling en/of 

particuliere logiesverstrekking overleggen door het invullen van een formulier dat is opgesteld door de 

lidstaat. Dit formulier bevat met name de volgende informatie: 

a) of het bedoeld is als bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking; 
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b) of de gastheer/gastvrouw een particulier, een onderneming of een organisatie is; 

c) de identiteit en contactgegevens van de gastheer/gastvrouw; 

d) de uitgenodigde aanvrager of aanvragers; 

e) het verblijfadres; 

f) de duur en het doel van het verblijf; 

g) eventuele verwantschap met de gastheer/gastvrouw (…)” 

 

2.2.3.4. Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de verwerende partij op grond van 

verschillende redenen een aanvraag kan weigeren en dat niet in een systeem van cumulatieve 

voorwaarden wordt voorzien. De vaststelling dat wordt voldaan aan één van de opgesomde 

weigeringsmotieven vermeld onder artikel 32.1.a en b van de Visumcode, volstaat om een 

visumaanvraag te weigeren. Dit heeft tot gevolg dat, indien de bestreden beslissing op correcte wijze 

gesteund is op één van deze opgesomde criteria die elk op zich determinerend kunnen zijn, zij afdoende 

gemotiveerd is en de overige motieven als overtollig moeten worden beschouwd. 

 

2.2.3.5. De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing onder meer dat verzoekers voornemen om 

het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten niet kon worden 

vastgesteld omdat er geen of onvoldoende garantie op terugkeer naar het land van verblijf bestaat, 

aangezien verzoeker niet afdoende kan aantonen dat hij over voldoende en regelmatige inkomsten 

beschikt uit een legale winstgevende activiteit omdat hij slechts enkele maanden per jaar in de 

toeristische sector werkt en op het moment van het nemen van de bestreden beslissing geen job heeft.  

 

2.2.3.6. Verzoeker stelt daar tegenover dat het gaat om een hypothetische vraag die slechts post factum 

kan worden beantwoord en in geen geval kan gelden als motivering om preventief een visum te 

weigeren, maar gaat daarmee volledig voorbij aan het feit dat artikel 32.1.b van de Visumcode onder 

meer bepaalt dat het visum kan geweigerd worden indien er redelijke twijfel bestaat over het voornemen 

van de aanvrager om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van de geldigheid 

van het aangevraagde visum.  

 

2.2.3.7. Voorts doet verzoeker gelden dat hij werkt als supervisor in een hotel in Kusadasi waar hij 

uiteraard alleen tewerkgesteld is tijdens het toeristische seizoen, tijdens de aanloop hiertoe en kort 

daarna, dat er dus wel degelijk voldoende garantie is op terugkeer en hij op het eerste verzoek van de 

verwerende partij een retourbiljet zou overleggen maar hier zelfs niet om gevraagd werd, dat hij 

behoudens het bezoek aan de familie en vrienden van zijn vriendin geen enkel ander belang heeft in het 

Rijk en derhalve zijn terugkeer naar thuis en zijn economische belangen vaststaat. Verzoeker voegt 

naar eigen zeggen stukken bij met betrekking tot zijn werkverleden.  

 

2.2.3.8. De stukken die bij het verzoekschrift zijn gevoegd en die volgens verzoeker betrekking hebben 

op zijn werkverleden zijn in het Turks gesteld, zodat zij op grond van artikel 8 van het PR RvV uit de 

debatten worden geweerd. De Raad stelt voorts vast dat met zijn uiteenzetting verzoeker niet betwist, 

zelfs erkent, dat hij slechts enkele maanden per jaar in de toeristische sector werkt en dat hij op geen 

enkele manier aantoont dat hij, in weerwil van wat de verwerende partij desbetreffend in de bestreden 

beslissing heeft gesteld, op het moment van het nemen van de bestreden beslissing een job had. Met 

zijn argument dat “thans het toeristisch seizoen 2011 van start is gegaan zodat hij zijn vriendin pas zou 

kunnen bezoeken na afloop ervan” toont verzoeker niet aan dat de verwerende partij in het licht van de 

gegevens die op het moment van het nemen van de bestreden beslissing gekend waren, op kennelijk 

onredelijke wijze, of in strijd met artikel 32 van de Visumcode zou hebben geoordeeld dat verzoekers 

voornemen om het grondgebied voor het verstrijken van het visum te verlaten niet kon worden 

vastgesteld. Alleen al op grond van deze motivering kon, zoals reeds werd gesteld, de bestreden 

weigeringsbeslissing worden genomen.  

 

2.2.3.9. Het tweede middel is niet gegrond.  

 

2.3.1. Een derde middel is genomen uit de schending van de artikelen 2 en  3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen juncto artikel 62 van de 

vreemdelingenwet en het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“1. Eerste onderdeel: Schending van de draagkrachtige motivering 
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Overwegende dat de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissingen met redenen moet omkleden; 

Overwegende dat het bekomen van een visum een gunst is en geen recht maar dat de weigering van 

afgifte van een visum wel dient op afdoende wijze te worden gemotiveerd; 

Overwegende dat uwe Raad zal vaststellen dat vertoger wel degelijk in aanmerking komt om een visum 

te bekomen binnen het kader van artikel 2 van de wet van 15 december 1980 en kort te verblijven in het 

Rijk bij zijn vriendin waar hij slechts op familiebezoek wil komen om op het einde van zijn verblijf op 

vrijwillige basis terug te keren naar Turkije, het centrum van zijn belangen; 

Overwegende dat verwerende partij zich duidelijk laat leiden door subjectieve elementen zoals supra 

aangegeven; 

Overwegende dat een dergelijke motivering een louter een persoonlijke, slordige en mank 

samengestelde evaluatie is van de behandelende ambtenaar volstrekt vreemd aan het administratief 

recht in het algemeen en de toepassing van de wet van 15 december 1980 in het bijzonder; 

Overwegende dat vertoger recht heeft op een visum conform artikel 2 van de wet van 15 december 

1980; 

Overwegende dat de motivering dan ook niet draagkrachtig is en op deze grond de vernietiging van de 

akte zich opdringt; 

 

2. Tweede onderdeel: de beslissing is gemotiveerd in strijd met de inhoud van het dossier en getuigt van 

onzorgvuldigheid minstens onredelijkheid 

Overwegende dat supra werd aangetoond dat de beslissing aangetast is door verregaande subjectiviteit 

en onzorgvuldigheid en derhalve in strijd met het Zorgvuldigheidsbeginsel minstens in strijd met het 

Redelijkheidsbeginsel; 

Overwegende dat bovendien de motivering niet correct is; 

Overwegende dat vertoger eenvoudigweg wenst te worden toegelaten kort te verblijven in het Rijk bij 

zijn vriendin om diens leefwereld, familie en kennissen te leren kennen en hiertoe het recht heeft wat 

hem wordt door de wet van 15 december 1980 maar op een arbitraire wijze wordt geweigerd door de 

verwerende partij; 

Overwegende dat het afleveren van een visum geen verplichting is door de verwerende partij doch een 

gunst waarbij de verwerende partij de beschikking heeft over de meest ruime appreciatiebevoegdheid 

maar dat die niet haar de mogelijkheid geeft om arbitrair op te treden en een beslissing te nemen op 

grond van een mank samengesteld dossier, bovendien op grond van subjectieve overwegingen in strijd 

met het administratief dossier; 

Overwegende dat vertoger dan ook het recht heeft zijn dossier op objectieve wijze behandeld te zien en 

het recht heeft te worden toegelaten tot kort verblijf in het Rijk; 

Dat de bestreden beslissing dan ook moet worden vernietigd;” 

 

2.3.2. De verwerende partij antwoordt in haar nota het volgende : 

 

“Verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat reeds supra werd uiteengezet dat de beslissing op 

een redelijke wijze werd genomen. De beslissing werd niet ingegeven door subjectieve elementen, doch 

hield rekening met de elementen die door verzoeker werden voorgelegd ten tijde van zijn visum. 

aanvraag. 

Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven 

door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen tot doel heeft 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 genoemde 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 beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

artikel 32 van de Visumcode. Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat 

verzoeker niet heeft aangetoond voldoende garantie op terugkeer naar het land van verblijf gezien hij 

niet afdoende kan aantonen dat hij over voldoende en regelmatige inkomsten beschikt uit een 

winstgevende legale activiteit; dat het doel en de omstandigheden van het verblijf onvoldoende werden 

aangetoond, dat hij niet heeft aangetoond een toereikende en geldige medische reisverzekering te 

hebben afgesloten. 
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Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis 

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor 

niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

Verzoeker toont niet aan dat de beslissing genomen werd op basis van een verkeerde voorstelling van 

de feiten zoals die gekend waren op het moment dat de beslissing genomen werd. Een schending van 

het redelijkheidsbeginsel wordt door verzoeker niet aangetoond. 

In zoverre verzoeker de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel, dient erop te worden 

gewezen dat het zorgvuldigheidsbeginsel aan de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, 

nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). 

De zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle 

relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen (R.v.St., nr. 107.624, 11 

juni 2002). 

"De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het 

bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Wat het redelijkheidbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreektr in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is" 

(RW nr. 9420 van 31 maart 2008) 

 

Het derde middel is ongegrond.” 

 

2.3.3.1.  De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 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 genoemde 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. De verzoekende partij toont niet aan dat, en om welke redenen, de motieven van de bestreden 

beslissing, die haar gekend zijn, hieraan niet zouden voldoen, noch maakt zij duidelijk op welk punt deze 

motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden 

beslissing is genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel 

van de formele motiveringsplicht. Reeds bij de beoordeling van het tweede middel werd immers gesteld 

dat niet werd aangetoond dat de verwerende partij op een kennelijk onredelijke wijze of in strijd met 

artikel 32 van de Visumcode zou hebben geoordeeld dat verzoekers voornemen om het grondgebied 

voor het verstrijken van het visum te verlaten niet kon worden vastgesteld en dat alleen al op grond van 

deze motivering de bestreden weigeringsbeslissing kon worden genomen. Dat de bestreden beslissing 

niet draagkrachtig zou zijn gemotiveerd, is dan ook geenszins aannemelijk gemaakt, net zomin als het 

feit dat de verwerende partij zich zou hebben laten leiden door subjectieve elementen.  

 

2.3.3.2. Evenmin is aannemelijk gemaakt dat de beslissing werd genomen in strijd met het 

zorgvuldigheids- of het redelijkheidsbeginsel. Verzoeker stelt immers wel dat de beslissing werd 

genomen op grond van een mank samengesteld dossier, maar toont op geen enkele wijze aan dat het 

determinerende weigeringsmotief zou zijn gestoeld op gegevens die niet correct zouden zijn, of 

onvolledig.  

 

2.3.3.3. Wat betreft het redelijkheidsbeginsel ten slotte, dient erop te worden gewezen dat de keuze die 

een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, dit beginsel slechts schendt 

wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 
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maken van die keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden 

te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is, wat in casu niet het geval is. Gelet op de 

analyse van het tweede middel blijkt dat de verzoekende partij met haar betoog op generlei wijze een 

schending van het redelijkheidsbeginsel aantoont.  

 

2.3.3.4. Het derde middel is niet gegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig maart tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. kamervoorzitter, 

mevr. A. WIJNANTS, rechter in vreemdelingenzaken, 

mevr. I. CORNELIS, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. BEELEN 

 

 


