
                                    RvV X / Pagina 1 van 6

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 11.469 van 21 mei 2008
in de zaak RvV X II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van X

 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken, thans de minister van Migratie- en Asielbeleid.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese nationaliteit te zijn, op 25 februari
2008 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de
gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 december 2007 waarbij de
afgifte van een visum kort verblijf, aangevraagd met het oog op het afsluiten van een huwelijk
in België, geweigerd wordt.

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.

Gelet op de beschikking van 20 maart 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.C. FRERE die loco advocaat V. LURQUIN
verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat S. FIERENS, die loco advocaat E.
MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij.

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

1.1. Verzoekster diende op 5 november 2007 een aanvraag in om een visum type C te
bekomen met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België, bij de Belgische
diplomatieke vertegenwoordiging in Kinshasa.

1.2. Op 18 december 2007 besliste de gemachtigde van de minister om het visum te
weigeren. Verzoekster werd op 24 januari 2008 kennisgegeven van deze beslissing.

Dit vormt de bestreden beslissing.

2. Over de rechtspleging

2.1. Waar verzoekster opteert voor de Franse taal als “proceduretaal” dient er op te worden
gewezen dat het gebruik van de talen in de rechtspleging niet ter vrije keuze staat van de
partijen maar op dwingende wijze geregeld wordt door artikel 39/14 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). Dit artikel luidt als volgt:
“Behoudens wanneer de taal van de procedure is bepaald overeenkomstig artikel 51/4,
worden de beroepen behandeld in de taal die de diensten waarvan de werkkring het ganse
land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in bestuurszaken, moeten
gebruiken in hun binnendiensten. Indien die wetgeving het gebruik van een bepaalde taal niet
voorschrijft, geschiedt de behandeling in de taal van de akte waarbij de zaak bij de Raad werd
ingediend.”

2.2. Artikel 39/14 van de vreemdelingenwet omvat een regeling die gelijkaardig is aan wat
voorzien is in artikel 53 van wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de
Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gedr. St,
Kamer, 2005-2006, nr. 2479/001, 107) blijkt dat aangezien de regeling inzake het taalgebruik
voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naadloos aansluit bij die welke thans geldt
voor de Raad van State deze regelingen op dezelfde wijze dienen te worden geïnterpreteerd.
De bepaling dat de beroepen behandeld dienen te worden in de taal die de diensten waarvan
de werkkring het hele land bestrijkt krachtens de wetgeving op het gebruik van de talen in
bestuurszaken moeten gebruiken in hun binnendiensten verplicht de Raad van State, en
bijgevolg ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor zijn arresten gebruik te maken
van de taal van de akte waarvan de vernietiging gevorderd wordt. De bestuurshandelingen
waarvan de vernietiging gevorderd wordt zijn immers steeds afkomstig
van overheden die onderworpen zijn aan de wetgeving op het gebruik van de talen in
bestuurszaken (Les Novelles, deel IV, p. 737). Gelet op het voorgaande en het feit dat de
bestreden beslissing door het bestuur werd genomen in het Nederlands, dient de Raad de
Nederlandse taal als proceduretaal te hanteren.

3. Over de gegrondheid van het beroep.

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn.

3.1. De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd:
.
“(…)
Tenlasteneming ontvankelijk  en geweigerd (aanvullen)
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De garant werkt als interim en kan dus geen solvabiliteit garanderen over een periode van 2 jaar.
Beslissing genomen conform artikelen 5 en 15 van de uitvoeringsovereenkomst van de
Schengenakkoorden
Andere
Er zijn ernstige aanwijzingen om te twijfelen omtrent de bedoeling een duurzame relatie te creëren.
Betrokkenen hebben elkaar immers maar zelden ontmoet of leveren daarvan het bewijs niet.
Daarenboven is de garant nog maar recent gescheiden.
(…)”

3.2. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van
artikel 62 van de vreemdelingenwet. Tevens voert verzoekster aan dat de bestreden
beslissing getuigt van een manifeste beoordelingsfout en dat “het algemeen beginsel van
behoorlijk bestuur” geschonden wordt.

3.3. 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 bestuurde 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. Voornoemde artikelen
verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die
aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (R.v.St., X., nr. 110.071,
6 september 2002; R.v.St., X, nr. 132.710, 21 juni 2004). De Raad stelt vast dat de
verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent
nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is aan de
formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële
motiveringsplicht behandeld te worden.

3.4. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid
van de Raad zijn beoordeling van de aanvraag tot het bekomen van een visum in de plaats te
stellen van de administratieve overheid. In de uitoefening van zijn wettelijk toezicht is de Raad
enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij het nemen van de bestreden beslissing 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 kunnen komen.

3.5. In wat als een eerste onderdeel van het middel kan bestempeld worden, voert
verzoekster aan dat de bestreden beslissing totaal onbegrijpelijk is daar waar ze stelt dat de
garant onvoldoende solvabiliteit kan garanderen aangezien hij uitzendarbeid verricht. Volgens
verzoekster bestaat er geen wettelijke of reglementaire bepaling die voorschrijft dat een
uitzendarbeider geen solvabele garant kan zijn. Verzoekster beweert dat de garant wel
degelijk over voldoende inkomsten beschikt om haar in België op te vangen en verwijst in dit
verband naar loonfiches van de garant die zij bij haar verzoekschrift voegt. Verzoekster
concludeert dat de motivering van de bestreden beslissing rechtens niet aanvaardbaar is en
voegt eraan toe dat mocht zij een toeristenvisum bekomen hebben, zij zonder problemen in
België zou gehuwd zijn zonder dat haar aanstaande echtgenoot kon verweten worden
interimarbeid te verrichten.  

3.6. Verzoekster geeft zelf aan dat ze een visum met het oog op het afsluiten van een
huwelijk in België heeft aangevraagd. De gedachteontwikkeling van verzoekster over wat er
zou gebeurd zijn mocht zij een toeristenvisum aangevraagd hebben, is dan ook niet dienstig
in dit verband.

3.7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster de loonfiches van de garant had
voorgelegd ter staving van haar visumaanvraag als bewijs van voldoende inkomsten van de
garant. Uit deze loonfiches blijkt dat de garant uitzendarbeid verricht. De Raad stelt vast dat
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de bestreden beslissing niet stelt dat de garant onvoldoende inkomsten zou hebben, doch wel
dat de garant geen solvabiliteit kan garanderen over een periode van twee jaar omwille van
diens uitzendarbeid. Verzoekster betwist niet dat haar garant in kwestie uitzendarbeid
verricht.

3.8. Artikel 3bis van de vreemdelingenwet luidt als volgt:
“Onverminderd andere bepalingen van deze wet, kan het bewijs van voldoende middelen van bestaan
worden geleverd door het overleggen van een attest van tenlasteneming, waarin een natuurlijke persoon
die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of
toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven, zich gedurende een termijn van twee jaar
ten opzichte van de vreemdeling, de Belgische Staat en elk bevoegd openbaar centrum voor
maatschappelijk  welzijn, ertoe verbindt de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van de
vreemdeling te zijnen laste te nemen. De persoon die de verbintenis tot tenlasteneming ondertekend
heeft, is samen met de vreemdeling hoofdelijk  aansprakelijk  voor het betalen van diens kosten van
gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring.(…)”..

3.9. De gemachtigde van de Minister beschikt in het kader van de toepassing van artikel 3 bis
van de vreemdelingenwet over een ruime appreciatiebevoegheid. Het is niet kennelijk
onredelijk dat de gemachtigde van de Minister in het kader van de toepassing van dit artikel
van de vreemdelingenwet, van de garant vereist dat hij beschikt over regelmatige inkomsten
ten einde te kunnen voldoen aan de aan de verbintenis tot tenlasteneming verbonden
wettelijke verplichting om zich gedurende een termijn van twee jaar ten opzichte van de
vreemdeling, de Belgische Staat en elk bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, ertoe te verbinden de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van de
vreemdeling te zijnen laste te nemen. Het kan niet betwist worden dat uitzendarbeid geen
regelmatige inkomsten genereert en eerder een fluctuerend inkomen met zich mee brengt.
Ook al heeft de omzendbrief van 9 september 1998 betreffende de verbintenis tot
tenlasteneming zoals geregeld in artikel 3 bis van de vreemdelingenwet (B.S., 30 september
1998) geen reglementair karakter, kan er toch naar verwezen worden aangezien hierin een
kader geschetst wordt waarbinnen de bovenvermelde appreciatiebevoegdheid van de
gemachtigde van de Minister wordt uitgeoefend. Punt B.2.a. van deze omzendbrief stelt
uitdrukkelijk dat de gemachtigde van de minister bij de beoordeling van de solvabiliteit van de
garant rekening houdt met de regelmatigheid van het inkomen. De Raad acht de geviseerde
motivering, die op zich de beslissing tot weigering van afgifte van een visum kan schragen,
dan ook niet kennelijk onredelijk.

Het eerste onderdeel van het middel is ongegrond.

3.10. In wat als een tweede onderdeel van het middel kan bestempeld worden bekritiseert
verzoekster de bestreden beslissing daar waar ze het volgende stelt: “Er zijn ernstige
aanwijzingen om te twijfelen omtrent de bedoeling een duurzame relatie te creëren. Betrokkenen hebben
elkaar immers maar zelden ontmoet of leveren daarvan het bewijs niet. Daarenboven is de garant nog
maar recent gescheiden.” Verzoekster betoogt dat haar nooit gevraagd werd het bewijs te
leveren van de bedoeling een duurzame relatie te onderhouden en dat dit haar derhalve
aposteriori ook niet kan verweten worden.  

3.11. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing genomen is op grond van de artikelen 5
en 15 van de Overeenkomst van Schengen van 19 juni 1990 ter uitvoering van het akkoord
van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan
de gemeenschappelijke binnengrenzen (hierna: Schengenuitvoeringsovereenkomst ). De
Raad stelt  vast dat in artikel 5 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, dat ondertussen
werd opgenomen in artikel 5 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad
van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de
overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode), de
toegangsvoorwaarden zijn opgenomen voor onderdanen van derde landen voor een kort
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verblijf in de Schengenzone. De staving van het doel van het voorgenomen verblijf vormt
hierbij één van de kernvoorwaarden. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op
haar visumaanvraagformulier had aangeduid dat het visum kort verblijf met het oog op het
aangaan van een huwelijk in België werd gevraagd. Op 22 november 2007 vond in dit verband
een interview plaats met verzoekster op de Belgische diplomatieke post in Kinshasa. Tijdens
dit interview, waarvan de schriftelijke aantekeningen zich bevinden in het administratief
dossier, werden concrete vragen gesteld aan verzoekster aangaande de wijze waarop ze
haar toekomstige echtgenoot had leren kennen, aangaande zijn werkzaamheden en hobby’s
en aangaande het toekomstig huwelijk. Gelet op de vage antwoorden die verzoekster gaf
waaronder veelal “ik weet het niet” , concludeerde de interviewer dat verzoekster haar
toekomstige echtgenoot niet echt kent en dat er twijfels zijn omtrent de bedoeling een
duurzame relatie aan te gaan met de garant. Blijkens dit interview heeft verzoekster de kans
gekregen het doel van het voorgenomen verblijf, namelijk het aangaan van een duurzame
relatie met de garant, aan te tonen. Gelet op dit interview acht de Raad de geviseerde
motivering van de bestreden beslissing dat er ernstige aanwijzingen zijn om te twijfelen
omtrent de bedoeling een duurzame relatie te creëren en aldus omtrent het doel van het
voorgenomen verblijf van verzoekster, niet kennelijk onredelijk. 

3.12. Het motief in de bestreden beslissing dat de garant nog maar recent gescheiden is en
dat ingeleid wordt door het woord “daarenboven” acht de Raad een overtollig motief van de
beslissing, derwijze dat kritiek van verzoekster hierop geen aanleiding kan geven tot de
nietigverklaring van de bestreden beslissing.

3.13. De Raad vermag geen acht te slaan op de nieuwe elementen die verzoekster in haar
verzoekschrift aanbrengt die volgens haar getuigen van de wil van betrokkenen om een
duurzame gezinscel in het leven te roepen. Deze elementen werden niet aan het oordeel van
de gemachtigde van de minister onderworpen op het ogenblik van het nemen van de
bestreden beslissing. In het kader van zijn annulatiebevoegdheid is de Raad niet bij machte
om zich op dit punt in de plaats te stellen van de overheid die de beslissing dient te nemen.
De aangevoerde elementen zijn bijgevolg niet dienstig.

Het tweede onderdeel van het middel is ongegrond.

3.14. Verzoekster toont niet aan dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze is
genomen noch dat deze is genomen met overschrijding van de ruime
appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de Minister in het kader van artikel 3
bis van de vreemdelingenwet beschikt, noch dat deze getuigt van een manifeste
appreciatiefout. 

Het enig middel is onontvankelijk voor zover het de schending opwerpt van “het algemeen
beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoekster laat na te preciseren welk beginsel van behoorlijk
bestuur er in het geding is. Voor wat betreft de overige opgeworpen geschonden bepalingen
is het middel ongegrond.

3.15. De verzoekende partij heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. Er is
grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot
schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, wordt derhalve samen met het beroep tot
nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de
exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door de
verwerende partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 21 mei 2008 door:

mevr. M. EKKA,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. L. JANS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 L. JANS. M. EKKA.


