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 nr. 153 826 van 2 oktober 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Justitie, belast met Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Zuid-Afrikaanse nationaliteit te zijn, op 22 augustus 

2014 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

minister van Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding 

van 6 augustus 2014 tot weigering van de 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 september 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 30 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 september 

2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. SERGEANT, die loco advocaat K. DE BAECKE verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat S. BOUMAHDI, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Zuid-Afrikaanse nationaliteit te zijn, geboren te P. E. op […1983]. 

Op 12 oktober 2006 werd verzoeker gemachtigd tot tijdelijk verblijf in toepassing van artikel 9, § 3 van 

de Vreemdelingenwet, geldig tot 1 februari 2007. Voormelde verblijfsmachtiging werd vervolgens op 14 

februari 2007 verlengd tot 2 maart 2008. 
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Op 7 februari 2008 werd verzoeker gemachtigd tot onbeperkt verblijf in het Rijk. 

 

Op 16 oktober 2009 werd verzoeker evenwel van ambtswege afgevoerd, doch op 29 juli 2010 verzocht 

verzoeker om zijn herinschrijving. 

 

Op 30 juli 2010 gaf de gemachtigde de instructie aan de gemeente om verzoeker opnieuw in te 

schrijven in het vreemdelingenregister en aan verzoeker een B-kaart af te geven. 

 

Op 19 september 2013 werd een aankomstverklaring aan verzoeker afgeleverd, waarbij hij tot 18 

december 2013 tot verblijf werd toegelaten. 

 

Op 19 december 2013 keerde verzoeker terug naar Zuid-Afrika, waarna hij zijn verblijfskaart B diende in 

te leveren omdat hij meer dan zes maanden in het buitenland verbleven had. 

 

Op 9 januari 2014 diende verzoeker een aanvraag in voor het bekomen van een visum kort verblijf (type 

C). 

 

Op 12 maart 2014 weigerde de gemachtigde de afgifte van een visum kort verblijf (type C) aan 

verzoeker. 

 

Op 6 juni 2014 diende verzoeker een nieuwe aanvraag in voor het bekomen van een visum kort verblijf 

(type C). 

 

Op 6 augustus 2014 weigerde de gemachtigde opnieuw de afgifte van een visum kort verblijf (type C) 

aan verzoeker. 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“On the 07/08/2014 

 

On the request of 

• the representative of the Minister for Migration and Asylum Management, competent for granting 

entry to the territory and right to remain, as well as for the removal of Foreign Nationals the Embassy of 

Belgium/ the Consulate-General of Belgium/ the Consulate of Belgium1 in Kaapstad, has given notice to 

 

[…] 

 

of the decision to refuse the issue of a visa in accordance with article(s)  

 

• of the execution agreement of the Schengen Agreement of the 14th June 1985 

•   of the Act of 15 December 1980 relating to entry to the territory, right to remain and removal of 

Foreign Nationals. 

 

on the 06/08/2014 

 

by 

 

• the Minister for Migration and Asylum Management, competent for granting entry to the territory and 

the right to remain, well as for the removal of Foreign Nationals 

 

Such as was notified to the mission on the 06/08/2014 

 

Commentaar: 

Motivatie 

Wettelijke referenties: 

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 

Aanvraag meerdere binnenkomsten wordt niet gerechtvaardigd 
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Andere: 

Sterke twijfels omtrent het werkelijke reisdoel: betrokkene is een beroepsvoetballer die momenteel geen 

contract heeft en dus werkloos is. Betrokkene verbleef en speelde eerder in België 

Betrokkene wenst nu terug te keren naar België op uitnodiging van de zoon van zijn advocaat, de heer 

S. (die ook zijn garant is). Bovendien verklaarde betrokkene om ook zekere zakelijke aangelegenheden 

af te handelen. Reële kans dat betrokkene een voetbalcontract wil bemachtigen en langer dan 90 dagen 

zal blijven. Reële kans op vestiging.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

Vreemdelingenwet), doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In zijn eerste middel voert verzoeker de schending aan van de formele motiveringsplicht en van de 

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

bestuurshandelingen. 

 

Hij licht zijn eerste middel toe als volgt: 

 

“Toelichting: 

10. Dat artikel voorziet dat de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, 

De motivering moet de juridische en de feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten 

grondslag liggen en deze motivering moet afdoende zijn. 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

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

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende" zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Tevens dient te worden opgemerkt dat indien een beslissing gemotiveerd is met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit louter feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

Toepassing: 

11. De bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 32 van de verordening (EG) nr 

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

gemeenschappelijke code: 

Een visum wordt geweigerd, als de aanvrager: 

• een vals reisdocument heeft overgelegd; 

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

• niet heeft aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van 

het voor genomen verblijf als voor zijn/haar terugreis naar zijn/haar land van herkomst of verblijf; 

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

heeft verbleven; 

• ter fine van weigering van toegang in het Schengen Information System (SIS) gesignaleerd staat; 

• beschouwd wordt als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid of de 

volksgezondheid van één van de lidstaten; 

• in voorkomend geval, niet heeft aangetoond te beschikken over een medische reisverzekering; 

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

bewijsstukken of de betrouwbaarheid van zijn/haar verklaringen. 

12. Op de situatie van verzoeker is eventueel het tweede en het laatste onderdeel van het artikel van 

toepassing:* 

• Ofwel zou hij het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet hebben 

aangetoond; 

• Ofwel zou er redelijke twijfel bestaan over de echtheid van de door de aanvrager overgelegde 

bewijsstukken of de betrouwbaarheid van zijn/haar verklaringen 
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Zij lieten en laten verzoeker niet toe om met kennis van zaken zijn situatie correct in te schatten en om 

beslissingen te nemen rond het aanwenden van rechtsmiddelen. 

Een mogelijkheid was ook om bijkomende informatie te bezorgen aan de overheid zodat  men een 

andere beslissing zou nemen maar dat was, met dergelijke motivatie niet mogelijk. Het feit dat concluant 

annulatieverzoek heeft geformuleerd spreekt dit niet tegen. Concluant moet niet gaan gissen op welke 

gronden de beslissing juist genomen is. Het aanhalen van de mogelijke rechtsgronden die eigenlijk 

moeilijk samen kunnen genomen worden, maakt geen motivatie uit. Als concluant het doel en de 

omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet voldoende aantoont, dan kan er ook geen twijfel zijn 

over de echtheid van zijn verklaringen. 

Het is het een of het ander. 

In de bestreden beslissing is niet duidelijk op te maken welke van de twee situaties (of beiden) hier 

weerhouden werden. Dat verklaarde reeds waarom verzoeker een tweede verzoek indiende, waarbij 

nieuwe stukken werden gevoegd en waarvan hij hoopte dat deze thans zouden volstaan. 

In elk geval is er ook geen sprake van een werkelijke motivering die teruggaat naar de 

weigeringsredenen enerzijds en de feitelijke gegevens van het dossier anderzijds. 

De concrete elementen die de overheid er toe brengen om te stellen dat er een reële kans bestaat dat 

verzoeker langer dan 90 dagen zal blijven en zich zal vestigen, worden niet naar voor gebracht. 

Zonder meer gaan verklaren dat er een reële kans op vestiging bestaat terwijl een betrouwbare 

garantverklaring voorligt en zonder dit aspect te bespreken (het wordt enkel vermeld) toont aan dat de 

motieven van de bestreden beslissing niet pertinent of draagkrachtig te noemen zijn. 

Wanneer een inherent tegenstrijdige, onduidelijke en onsamenhangende motivatie wordt gegeven, dient 

die situatie gelijkgesteld te worden met een situatie waarbij die motivatie ontbreekt.” 

 

De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de 

bestreden bestuurshandeling heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Zoals verzoeker aangeeft, verplichten de artikelen 2 en 

3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 de administratieve 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 (RvS 7 november 2001, nr. 100.628, RvS 30 mei 2006, 

nr. 159.298, RvS 12 januari 2007, nr. 166.608, RvS 15 februari 2007, nr. 167.848, RvS 26 juni 2007, nr. 

172.777). 

 

De bestreden beslissing geeft duidelijk het determinerende motief aan op grond waarvan de beslissing 

is genomen. In de motivering van de bestreden beslissing wordt immers verwezen naar de toepasselijke 

rechtsregel, met name artikel 32 van de Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke code (hierna verkort de 

visumcode) en het feit dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf volgens de 

gemachtigde onvoldoende zijn aangetoond nu verzoeker een beroepsvoetballer is die momenteel geen 

contract heeft en dus werkloos is. De gemachtigde stipt aan dat verzoeker eerder in België heeft 

verbleven en heeft gespeeld en eveneens heeft verklaard om bepaalde zakelijke aangelegenheden te 

willen afhandelen. De gemachtigde is van oordeel dat er een reële kans bestaat dat verzoeker een 

voetbalcontract wil bemachtigen en bijgevolg langer dan 90 dagen zal blijven. Hieruit volgt reeds dat, in 

tegenstelling tot wat verzoeker aanvoert, de weigeringsredenen enerzijds en de feitelijke gegevens 

anderzijds wel degelijk zijn gemotiveerd. 

 

Verzoeker voert aan dat volgens artikel 32 van de Visumcode er meerdere redenen voorhanden zijn op 

grond waarvan een visum kan worden geweigerd en dat er geen duidelijkheid zou zijn om welke reden 

in casu precies het visum zou geweigerd zijn, met name ofwel omdat het doel en de omstandigheden 

van het verblijf niet zijn aangetoond, ofwel omdat er redelijke twijfel bestaat omtrent de echtheid van de 

voorgelegde bewijsstukken of de betrouwbaarheid van de verklaringen.  

 

Artikel 32 van de Visumcode bepaalt als volgt: 

 

“Weigering van een visum 

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; 
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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. […]” 

 

De Raad kan het betoog van verzoeker geheel niet volgen. Het blijkt heel duidelijk uit de motivering dat 

de gemachtigde zowel meent dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf 

onvoldoende zijn aangetoond conform artikel 32, 1, a), II; als dat hij van oordeel is dat er redelijke twijfel 

bestaat over de betrouwbaarheid van het voornemen het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór 

het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum conform artikel 32, 1, b) van de 

Visumcode. De gemachtigde geeft wel degelijk concrete elementen weer waarom hij meent dat er een 

reële kans bestaat dat verzoeker langer dan 90 dagen zal blijven en zich zal vestigen. Zo verwijst de 

gemachtigde naar de activiteiten van verzoeker als beroepsvoetballer, naar het feit dat hij vroeger in 

België heeft gespeeld en naar het feit dat hij ook verklaarde zakelijke aangelegenheden te willen 

afhandelen, dermate dat een reële kans bestaat dat verzoeker een voetbalcontract wil bemachtigen. 

Hoe dan ook weze het aangestipt dat ook elk motief op zich de bestreden beslissing had kunnen 

schragen en dat verzoeker heel duidelijk de beide motieven heeft begrepen, nu hij deze beide ook in 

diens middelen en in diens uiteenzetting ter zitting betrekt. Bijkomend is eveneens de garantverklaring 

van de advocaat van verzoeker in de uitdrukkelijke motivering betrokken. De Raad stelt vast dat 

verzoeker tevens erkent dat op zijn situatie beide onderdelen van artikel 32 van de Visumcode 

eventueel van toepassing zijn, met name het onduidelijk reisdoel of de onbetrouwbaarheid van het 

voornemen na 90 dagen het grondgebied van de lidstaten te verlaten.  

 

Waar verzoeker nog meent dat de motieven niet draagkrachtig of pertinent zijn omdat de gemachtigde 

ondanks de garantverklaring, toch meent dat er een reële kans op vestiging bestaat, ziet de Raad niet in 

waarom de gemachtigde een garantverklaring of een verbintenis tot tenlasteneming als een absolute 

garantie moet beschouwen dat verzoeker niet wenst langer dan 90 dagen op het grondgebied te 

verblijven. 

 

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 door hem bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

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

 

Waar verzoeker in de synthesememorie zijn eerste middel nog verder uitbreidt door te stellen dat er een 

mogelijkheid was om bijkomende informatie te bezorgen aan de overheid, of verder uitwerkt dat er 

zogenaamd sprake zou zijn van het aanhalen van rechtsgronden die eigenlijk moeilijk samen zouden 

kunnen worden genomen, of er sprake zou zijn van een tegenstrijdige en onsamenhangende motivatie, 

stelt de Raad vast dat deze argumentatie niet voorkwam in het inleidend verzoekschrift. De Raad wijst 

erop dat artikel 39/81, vijfde lid van de Vreemdelingenwet, voorschrijft dat in de synthesememorie alle 

aangevoerde middelen moeten worden samengevat. Hieruit volgt dat een aanvulling van het middel in 

het kader van de synthesememorie niet toegelaten is. Dit blijkt eveneens uit artikel 39/60 van de 

Vreemdelingenwet waarin duidelijk wordt gesteld dat geen andere middelen mogen worden aangevoerd 

dan die welke in het verzoekschrift zijn uiteengezet. Bovendien merkt de Raad op dat deze aanvullende 

paragrafen in de synthesememorie niet kunnen worden beschouwd als een schriftelijke repliek op de 

nota met opmerkingen en verzoeker niet verduidelijkt waarom hij de aanvullende argumenten niet reeds 

in het inleidend verzoekschrift had kunnen opnemen. Bijgevolg is supra het eerste middel besproken 

zoals het in het verzoekschrift werd aangevoerd. 
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Het eerste middel is ongegrond. 

 

In zijn tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 32 van de visumcode en van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald van het zorgvuldigheids- en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Hij licht zijn tweede middel toe als volgt: 

 

“Toelichting: 

13. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op 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). 

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

voorbereiden, wat onder meer betekent dat het alle voor de beslissing relevante feiten met 

zorgvuldigheid moet vaststellen, en dat het met deze feiten ook rekening moet houden bij het nemen 

van de beslissing. 

Het redelijkheidsbeginsel betreft dan de eigenlijke beslissing. 

Hoger werd het artikel 32 van de verordering geciteerd en de weigeringsgrond van de overheid is daar 

op het eerste zicht niet in terug te vinden. 

Toepassing: 

14. Als de beslissing van de overheid dient begrepen te worden als een waarbij gesteld wordt dat er 

redelijke twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van zijn verklaringen kan die evenmin als zorgvuldig en 

redelijk beschouwd worden. 

Het zou dan gaan over de verklaring dat hij enkele vrienden gaat bezoeken, zakelijke besprekingen wil 

voeren en contacten wil leggen in het voetbalmilieu. De eerste twee beweringen komen niet ter sprake 

als weigeringsgrond. Maar eigenlijk ook niet de laatste (het leggen van contacten in het voetbalmilieu). 

Men stelt enkel dat die contacten, zo deze succesvol zijn, er toe zullen leiden dat verzoeker zich niet 

aan de voorwaarden (geldingsduur van zijn visum) zal houden. 

15. Op grond van de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de overheid in wezen twijfelt aan 

het voornemen van verzoeker om het grondgebied van de lidstaten te verlaten voor het verstrijken van 

de geldigheid van het aangevraagde visum. 

Er dient te worden aangenomen dat dit het determinerende motief van de bestreden beslissing betreft. 

Terwijl in de memorie van de Belgische staat wordt bevestigd dat er zich in de voorgaanden geen 

problemen op dat vlak hebben voorgedaan. 

Hij verbleef ook, zonder dat hij nog aan een Belgische of buitenlandse voetbalclub verbonden was, van 

19.09.2013 tot 19.12.2013 in België en hield zich dus aan de voorwaarden van zijn visum. 

16. Er werd in de bestreden beslissing geen woord besteed aan het bestaan van een garant. 

Het feit dat de afwijzende beslissing quasi identiek werd gemotiveerd, zonder te verwijzen naar het 

nieuw element dat er een uitnodiging én een garantieverklaring bestond, toont aan dat de motivatie niet 

zorgvuldig is genomen in de zin dat ze aansluit bij de voorliggende feiten. 

17. Mocht deze weigeringsgrond (dat er een risico op langer verblijf bestaat) vervat zitten in een van de 

weigeringsgronden van artikel 32 dan zou dat voor elke visumaanvraag gelden. 

Het is duidelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest dat een visum willekeurig zou kunnen 

geweigerd worden op basis van "een redelijke twijfel" dat een aanvrager zich niet aan die termijn zou 

houden en langer in het land zal verblijven. 

Men kan onmogelijk bij de beslissing over de vraag tot het bekomen van een visum reeds gaan 

argumenteren wat er na het verstrijken van de geldigheidsduur wel eens zou kunnen gebeuren. 

Het zou ook onredelijk zijn om te gaan aannemen dat de overheid met die beslissing wil voorkomen dat 

verzoeker succesvolle contacten legt en zo uit zou zijn op een legale vestiging. 

18. Zelfs de mogelijkheid dat een vreemdeling, eens in België, mogelijks een door de wet voorziene 

procédure die recht geeft op een tijdelijke verblijfsrecht wenst te benutten, zou niet in het nadeel van 

deze vreemdeling mogen worden ingeroepen. 

Concluant heeft een band met België en de mensen die hier wonen opgebouwd. 

Het weze herhaald dat hij hier vele jaren sociale zekerheidsbijdragen heeft betaald en dat hij zeer 

belangrijke zakelijke belangen heeft in België. 

De definitie van Wikipedia is "reizen met recreatieve of zakelijke doeleinden Belgische staart doet daar 

in de memorie wat smalend over in de zin dat het verwijzen naar zakelijke bélangen in de uitnodiging 

wat vaag is. 

Die opmerking vindt met niet terug in de bestreden beslissing. 
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Concluant bracht de info omtrent die zakelijke belangen in de debatten via haar stukken 6. De definitie 

van toerisme is volgens Van Dale: "het reizen voor zijn plezier" Het is veel onduidelijker wat de overheid 

bedoelt met haar weigering tot het toekennen van een visum dan wat concluant aangeeft als reden voor 

zijn bezoek aan België. 

19. Het bijbrengen van een tenlasteneming is, hoe men het ook draait of keert, een waarborg voor de 

overheid dat de verklaringen van verzoeker betrouwbaar zijn. Zowel het zich garant stellen, als het 

gebruik maken van die garantie, zijn geen handelingen waarvan men kan denken dat die geen waarde 

hebben of dat deze gratuit gebeuren. De overheid is aldus onredelijk tot het besluit tot weigering van het 

visum gekomen.” 

 

Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing in wezen twijfelt aan het voornemen van verzoeker om 

het grondgebied van de lidstaten te verlaten voor het verstrijken van de geldigheid van het visum en dat 

dit het determinerende motief van de bestreden beslissing is. In de nota zou de gemachtigde bevestigd 

hebben dat er zich in het verleden geen problemen op dat vlak hebben voorgedaan. Verzoeker meent 

echter dat dit risico op een langer verblijf voor elke visumaanvraag geldt en het niet de bedoeling van de 

wetgever kan geweest zijn dat van het criterium van de “redelijke twijfel” willekeurig toepassing wordt 

gemaakt. Verzoeker acht het onredelijk van de gemachtigde dat hij zou willen voorkomen dat verzoeker 

succesvolle contacten legt en een legale vestiging beoogt. Verzoeker stipt aan dat hij in België sociale 

zekerheidsbijdragen heeft betaald en belangrijke zakelijke belangen heeft. De gemachtigde zou 

onduidelijker zijn in de motieven van de visumweigering, dan verzoeker in diens redenen voor zijn 

bezoek aan België. Hoe dan ook is volgens verzoeker de tenlasteneming de waarborg voor de overheid 

dat zijn verklaringen betrouwbaar zijn. Bijgevolg meent hij dat de visumweigering een onredelijke 

beslissing is. 

 

Aangaande de vermeende schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing 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). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

De Raad dient vast te stellen dat in het oorspronkelijk tweede middel van het verzoekschrift de 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel niet op ontvankelijke wijze was aangevoerd, nu het middel 

niet uiteenzette op welke wijze de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel schond. Verzoeker 

heeft getracht dit in de synthesememorie recht te zetten, door te stellen dat de motivatie niet zorgvuldig 

genomen zou zijn, nu omtrent het nieuw element van de uitnodiging en de garantieverklaring niet 

gemotiveerd zou zijn. Echter, conform artikel 39/81, voorlaatste lid van de Vreemdelingenwet doet de 

Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep 

en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60. Een initieel onontvankelijk 

middel kan niet ontvankelijk worden gemaakt door aanvullingen in de repliekmemorie (RvS 11 oktober 

2005, nr. 150 038, RvS 29 mei 2008, nr. 183 580, RvS 19 februari 2009, nr. 190 644). 

 

De aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is onontvankelijk. 

 

Betreffende de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, merkt de Raad op dat het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toestaat 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 ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 

82.301). 

 

Zoals verweerder in de nota terecht aanstipt, bepaalt artikel 32 van de visumcode inderdaad duidelijk 

dat een weigering kan gestoeld worden op redelijke twijfel aangaande het voornemen om het 

grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde 

visum. Verzoeker kan gevolgd worden waar hij stelt dat dit niet op een willekeurige wijze mag worden 

toegepast, doch in casu kan de Raad geen willekeur in hoofde van de gemachtigde vaststellen. Hij heeft 

wel degelijk gemotiveerd waarom hij er bij verzoeker in concreto aan twijfelt dat hij effectief de bedoeling 

heeft na drie maanden het grondgebied van de lidstaten te verlaten, door erop te wijzen dat verzoeker 

thans een profvoetballer is zonder contract, die in het verleden reeds in België gewerkt heeft en nu op 

uitnodiging van de zoon van zijn advocaat, die ook zijn garant is, bijkomend heeft verklaard zakelijke 

aangelegenheden te komen afhandelen, dermate dat de kans dus reëel is dat verzoeker een 

voetbalcontract en een langer verblijf dan 90 dagen beoogt. De Raad wijst erop dat verzoeker eraan 
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voorbij gaat dat hij in de “application for Schengen Visa” wel degelijk enkel heeft aangekruist dat het 

doel van zijn verblijf “tourism” en “visiting family or friends” is. Verzoeker heeft daarin geenszins 

“business” of “sports” aangekruist. In de uitnodiging van zijn advocaat S.S. werd herhaald dat verzoeker 

naar België wil komen om bij te praten met zijn zoon en uitstapjes te maken, maar tegelijkertijd wordt op 

vage wijze gesteld dat “een aantal zakelijke aangelegenheden moeten worden geregeld en een aantal 

zaken persoonlijke contacten vereisen”. Enerzijds vervolgt dit schrijven dat verzoeker contact zal nemen 

met zijn voetbalvrienden maar verder stelt de brief ook dat verzoeker “wie weet ook professionele 

contacten zal leggen”. De Raad kan de gemachtigde dan ook volgen waar hij als eerste motief stelt dat 

het doel en de omstandigheden van het verblijf onvoldoende zijn aangetoond, nu verzoeker en diens 

advocaat S.S. duidelijk geen eenduidige boodschap verstrekken aangaande de bedoeling van het 

verblijf. Sterker, het blijkt immers uit de voorafgaandelijke toelichting die verzoeker in diens 

synthesememorie verschaft, dat het vermoeden van de gemachtigde, met name dat verzoeker hier 

eigenlijk een voetbalcontract en een legaal verblijf wil bemachtigen, terecht is nu verzoeker zelf aanstipt 

dat “gelet op het beperkt aantal jaren dat verzoeker nog actief kan zijn als beroepsvoetballer een nieuw 

jaar zonder club en competitie wellicht het einde van zijn carrière betekent” of nog “dat het niet mogelijk 

is een arbeidsovereenkomst te onderhandelen als beroepsvoetballer gelet op de afstand nu elke 

potentiële werkgever (voetbalclub) hem pas een arbeidsovereenkomst zal kunnen geven als men zich 

een idee kan vormen van zijn fysische en medische conditie.” Verzoeker kan gevolgd worden waar hij 

stelt dat de overheid niet redelijkerwijs kan willen voorkomen dat iemand hier succesvolle contacten legt 

en legaal verblijf beoogt, doch het is wel degelijk aan verzoeker om hierover dan ook geen onduidelijke 

verklaringen af te leggen en niet enkel toerisme en familiebezoek als doelstelling van de reis aan te 

kruisen op de “application for Schengen Visa”. De Raad kan dan ook geenszins volgen waar verzoeker 

stelt dat hij duidelijker zou geweest zijn in diens redenen voor het bezoek aan België, als de 

gemachtigde in diens motieven voor de weigering. Er blijkt geen onredelijkheid in de beoordeling van de 

gemachtigde, nu heel duidelijk is dat de opgegeven doelen van toerisme en bezoek van familie en 

vrienden minstens niet de enige doelstellingen van verzoeker zijn geweest bij het aanvragen van het 

visum. De vraag stelt zich dan ook waarom verzoeker geen zakenvisum heeft aangevraagd.  

 

Waar verzoeker stelt dat in de memorie van de Belgische Staat zou bevestigd zijn dat er zich in het 

verleden geen problemen hebben voorgedaan op vlak van respect voor de geldigheidstermijn van een 

visum, leest de Raad dit niet in de nota met opmerkingen van verweerder. Bijgevolg kan zijn betoog dat 

hij ook in het verleden, bv. op 19 december 2013 gevolg heeft gegeven aan het verstrijken van de 

geldigheidstermijn van het visum niet als een antwoord op de nota worden aangenomen, maar opnieuw 

als een nieuw middel dat in de synthesememorie niet voor het eerst op ontvankelijke wijze kan worden 

opgeworpen. 

 

Waar verzoeker opnieuw stelt dat een tenlasteneming hoe dan ook een waarborg zou zijn voor de 

overheid dat de verklaringen van verzoeker betrouwbaar zijn, kan de Raad niet volgen. Deze 

tenlasteneming houdt immers enkel een financiële waarborg in voor de overheid dat de heer S.S. zal 

instaan voor de eventuele kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring, doch niet voor de 

waarachtigheid van verzoekers voornemen om na drie maanden het grondgebied van de lidstaten 

vrijwillig te verlaten.  

 

Een wanverhouding tussen de motieven en het dispositief van de bestreden beslissing blijkt niet. 

 

Een schending van het redelijkheidsbeginsel wordt niet aangenomen. 

 

Het tweede middel is deels onontvankelijk, deels ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Artikel 2 
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De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van verzoeker. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee oktober tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


