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 nr. 163 553 van 7 maart 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 20 april 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 22 maart 2013 tot weigering van de afgifte van een visum type D. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 30 april 2013 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 1 februari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 februari 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DEVOS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 29 januari 2013 bij de Belgische ambassade te Pristina een aanvraag in tot 

afgifte van een visum. Hij voegde bij zijn aanvraag stukken waaruit blijkt dat het zijn bedoeling was om  

in België een beroepsactiviteit aan te vangen. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 22 maart 2013 de beslissing om verzoeker geen visum type D toe te staan. 

Deze beslissing, die verzoeker dezelfde dag ter kennis werd gebracht, is gemotiveerd als volgt:   
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“[…] 

 

de beslissing tot weigering van de afgifte van een visum, genomen krachtens artikel/de artikelen 

- van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 

- van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 

op de datum van 22/03/2013 

 

door  

 

de Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

de gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 

[…] 

 

Gelet op het feit dat de door betrokkene op 11.07.2012 ingediende aanvraag tot het bekomen van een 

beroepskaart voor Vreemdelingen dd. 29.10.2012 door de diensten van de FOD Economie 

onontvankelijk werd verklaard, kan aan betrokkene geen machtiging tot voorlopig verblijf op basis van 

het uitoefenen van zelfstandige activiteiten worden toegekend. Bovendien legt betrokkene geen 

medisch attest voor dat refereert aan de bijlage van de vreemdelingenwet en waaruit blijkt dat 

betrokkene vrij is van de erin vermelde ziekten en aandoeningen. Evenmin legt betrokkene een 

Kosovaars blanco uittreksel uit het strafregister voor. Gezien voorgaande informatie kan aan betrokkene 

geen visum D worden toegekend“ 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het beroep tot nietigverklaring slechts 

korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de opgeworpen exceptie te 

onderzoeken. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 62 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) en van de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). 

 

Zijn betoog luidt als volgt: 

 

“De Administratie motiveert ten onrechte dat er geen Kosovaars blanco uittreksel uit het strafregister 

medegedeeld is geweest: dit stuk was voorhanden bij de aanvraag (stuk 5). 

 

Er is tevens een medisch attest (stuk 6). Er was medegedeeld dat een Belgisch medisch attest 

voldoende was. 

 

De beslissing vermeldt ten onrechte dat verzoeker de Belgische nationaliteit heeft. 

 

De Administratie verliest uit het oog dat verzoeker diende terug te keren naar Kosovo voor de 

visumaanvraag teneinde een geldige verblijfsvergunning te bekomen om nadien een aanvraag in te 

dienen tot het bekomen van een beroepskaart voor zelfstandige activiteiten (waar verzoeker recht op 

heeft). De aanvraag was onontvankelijk verklaard enkel om reden dat verzoeker niet in het bezit is van 

een geldige verblijfsvergunning (stuk 8), voor het overige is het dossier volledig (zie verder: BVBA METI 

CARS). 
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Derhalve schendt de Administratie de motiveringsplicht (eerste middel) zoals voorgeschreven in de Wet 

op de formele motiveringsplicht van 29 juli 1991, art 62 Vw. van 15 december 1980.” 

 

3.1.2.1. Wat betreft de ingeroepen schending van het artikel 62 van de Vreemdelingenwet en van de 

bepalingen van de wet van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden 

beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen worden gelezen zodat verzoeker er kennis van 

heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten 

met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 

2007, nr. 167.477). Uit het feit dat in de akte van kennisgeving verkeerdelijk wordt vermeld dat 

verzoeker de Belgische nationaliteit heeft – wat bovendien niet meer is dan een materiële vergissing – 

kan daarnaast niet worden afgeleid dat de bestreden beslissing zelf niet deugdelijk is gemotiveerd. 

 

Verzoeker toont met zijn uiteenzetting geen schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in 

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de bepalingen van de wet van 29 juli 1991, aan. 

 

3.1.2.2. In de mate dat verzoeker aangeeft van oordeel te zijn dat de motieven die de bestreden 

beslissing onderbouwen niet correct zijn voert hij de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad merkt op dat verweerder heeft gemotiveerd dat de hiertoe bevoegde diensten weigerden om 

verzoeker een beroepskaart toe te staan en hem derhalve geen verblijfsmachtiging met het oog op het 

uitoefenen van een zelfstandige activiteit kan worden toegekend. 

 

Verzoeker zet uiteen dat hij na een eerder verblijf in het Rijk naar Kosovo terugkeerde om een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen om daarna, tijdens een legaal verblijf in België, een beroepskaart aan te 

vragen. Er dient evenwel te worden geduid dat verweerder, gelet op de ruime appreciatiebevoegdheid 

waarover hij beschikt bij de beoordeling van aanvragen om tot een verblijf in het Rijk te worden 

gemachtigd, vermag te vereisen dat de aanvrager die aangeeft dat hij in België wenst te verblijven 

teneinde er professionele activiteiten uit te oefenen voorafgaandelijk het bewijs levert dat hij over de 

vereiste toelating beschikt om dergelijke activiteiten uit te oefenen. Het gegeven dat verzoekers 

aanvraag tot afgifte van een beroepskaart in het verleden door een gevolmachtigd ambtenaar bij de 

federale overheidsdienst economie als onontvankelijk werd afgewezen louter omdat verzoeker bij zijn 

aanvraag illegaal in het Rijk verbleef doet hieraan geen afbreuk. De Raad wijst er in dit verband ten 

overvloede op dat, overeenkomstig artikel 25/2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende 

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

vreemdeling die reeds is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf in het Rijk ook slechts een 

verblijfsmachtiging met het oog op en tewerkstelling of het uitoefenen van een zelfstandige activiteit kan 

verkrijgen indien hij reeds een arbeidskaart B, een beroepskaart, of een attest waaruit blijkt dat hij van 

deze verplichting is vrijgesteld kan overmaken. 

 

Voormeld motief volstaat ter onderbouwing van de bestreden beslissing. Verzoekers grieven die gericht 

zijn tegen twee andere motieven in de bestreden beslissing zijn derhalve niet dienend. De eventuele 

gegrondheid van een middel dat gericht is tegen een overtollig motief in een bestreden beslissing kan 

immers niet leiden tot de nietigverklaring van deze beslissing. Verzoeker heeft dan ook geen belang bij 

zijn betoog dat de stelling van verweerder dat hij naliet een uittreksel uit het strafregister en het vereiste 

medisch attest aan te brengen incorrect is (RvS 23 januari 2002, nr. 102.836, RvS 30 oktober 2003, nr. 

124.833).   

 

Er blijkt niet dat het determinerende motief van de bestreden beslissing incorrect is of het gevolg is van 

een kennelijk onredelijke appreciatie van de voorgelegde stukken of dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de 

appreciatiebevoegdheid waarover hij beschikt heeft overschreden.   

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 23 van de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 (hierna: de Universele Verklaring van 

de Rechten van de Mens), van artikel 6 van het Internationaal Pact betreffende economische, sociale en 

culturele rechten opgemaakt te New York op 19 december 1966 (hierna: het ECOSOC-Verdrag) en van 

het Europees Sociaal Handvest van 18 oktober 1961 (hierna: het Europees Sociaal Handvest). 
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Hij verschaft de volgende toelichting: 

 

“Het recht op arbeid ligt vervat in art. 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, van 

art. 6 van het Internationaal Verdrag betreffende economische, sociale en culturele rechten en het 

Europees Sociaal Handvest. 

 

Verzoeker is werkend vennoot van de BVBA METI CARS (KBO nr. 0846.240.767) met zetel gevestigd 

te 2350 Vosselaar, […] (stuk 3) 

 

Verzoeker heeft zich op 30 mei 2012 ingeschreven in het sociaal verzekeringsfonds ZENITO voor de 

uitoefening van een zelfstandige activiteit en meer bepaald voor de uitoefening van een mandaat in een 

vennootschap (meer bepaald voor de BVBA METI CARS), (stuk 4, inschrijving ZENITO) 

 

Verzoeker deelt een verklaring van de boekhouder, de heer [P.v.d.K.], mede (stuk 7)” 

 

3.2.2.1. Allereerst dient te worden gesteld dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

een beginselverklaring is die geen rechtstreekse werking heeft in het Belgisch recht, zodat de schending 

van artikel 23 ervan niet op ontvankelijke wijze kan worden ingeroepen (RvS 15 februari 2006, nr. 

155.018; RvS 22 december 2008, nr. 189.064).  

 

3.2.2.2. Daarnaast moet worden geduid dat artikel 6 van het ECOSOC-Verdrag wat de geest, de inhoud 

en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaat om toepasbaar te zijn zonder dat verdere 

reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze verdragsbepaling is 

geen duidelijke en juridisch volledige bepaling die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een 

strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, oplegt. Aan deze bepaling moet 

derhalve een directe werking worden ontzegd. Verzoeker kan daarom de rechtstreekse schending van 

artikel 6 van het ECOSOC-verdrag niet dienstig aanvoeren (cf. RvS 21 december 2005, nr. 153.073). 

Verweerder heeft daarenboven aan verzoeker geenszins het recht op arbeid ontzegd, doch slechts 

aangegeven dat indien verzoeker tot een verblijf wenst te worden gemachtigd met het oog op een 

tewerkstelling in België hij eerst dient aan te tonen dat hij over de vereiste toelating hiertoe beschikt.  

 

3.2.2.3. Aangezien verzoeker niet aangeeft welke precieze bepaling van het Europees Sociaal Handvest 

hij geschonden acht is dit onderdeel van het middel, bij gebrek aan de vereiste duidelijkheid, 

onontvankelijk. 

 

Het tweede middel is onontvankelijk. 

 

3.3.1. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Hij stelt het volgende: 

 

“Verzoeker heeft het recht samen te leven met: 

zijn broer, de heer [M.B.], die legaal in België verblijft ([…]) en de Belgische nationaliteit heeft; 

Zijn zuster, mevrouw [K.A.], die legaal in België verblijft ([…]) en de Belgische nationaliteit heeft.” 

  

3.3.2. De Raad merkt op dat verzoeker gehuwd is en dat zijn echtgenote in Kosovo verblijft, zodat niet 

blijkt dat hij een gezinsleven in België heeft dat door de bestreden beslissing in het gedrang komt.  

 

Er met ook worden benadrukt dat uit artikel 8 van het EVRM geen algemene verplichting voor een Staat 

kan worden afgeleid om de keuze van de verblijfplaats van vreemdelingen te eerbiedigen of om een 

gezinsvorming op het grondgebied toe te laten (EHRM 19 februari 1996, nr. 23.218/94, Gül/Zwitserland; 

J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds), Handboek EVRM Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, Volume I, 

Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2004, 754-756). Verzoeker kan, gelet op het feit dat hij een gezin heeft in 

Kosovo en dat niet blijkt dat hij een hechte band heeft met zijn broer en zus, dan ook niet worden 

gevolgd in zijn standpunt dat hij aan artikel 8 van het EVRM zonder meer het recht kan ontlenen om met 

zijn broer en zus in België samen te leven. 

  

Verzoekers uiteenzetting laat evenmin toe de concluderen dat de bestreden beslissing een inmenging 

vormt in zijn privéleven. 
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Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  

 

5. 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 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven maart tweeduizend zestien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 echter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


