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 nr. 172 426 van 27 juli 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 2 december 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 22 november 2015 tot 

nietigverklaring van een visum kort verblijf. 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 27 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

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

verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Armeense nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 27 augustus 

1959.  

 

Op 22 november 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) de beslissing tot nietigverklaring van een 

visum kort verblijf. Dit is de bestreden beslissing, die op 22 november 2015 aan de verzoekende partij 

ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Meneer S.(…), S.(…) 

□ De/het , ambassade/consulaat-generaal/[andere bevoegde instantie] in  

[namens (naam van de vertegenwoordigde Lidstaat)] 
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x Op verzoek van de gemachtigde van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

 

□ De dienst die verantwoordelijk zijn voor de personencontrole te ….. 

Heeft / hebben / werd 

□ uw visumaanvraag onderzocht 

□ uw visum onderzocht. Nummer [nr. van visum], afgegeven: [dag/maand/jaar]. 

□ het visum is geweigerd x het visum is nietig verklaard □ het visum is ingetrokken 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

(…) 

2. x het doel en omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond (artikel 

32,1, a), Il en artikel 34, 1/2) van de verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de 

Raad van 13.07.2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode) 

 

U verklaart op familiebezoek te komen. U kunt de duur van uw verblijf niet aantonen aangezien u geen 

terugkeerticket heeft. U weet niet precies hoe lang u zal verblijven, volgens uw verklaring zou dit 2 

maanden zijn maar volgens de garantverklaring zou dit 2 tot 3 maanden zijn. Bovendien wenst u een 

auto aan te kopen doch u brengt in dit verband geen enkel gegeven aan teneinde dit te kunnen 

aantonen (info omtrent de wagen, contactgegevens) Bovendien is het niet duidelijk of u al dan niet per 

wagen zal terugkeren. 

 

(…)” 

 

Op 22 november 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot terugdrijving.  

 

Op 23 november 2015 is de verzoekende partij teruggekeerd naar Armenië.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij de exceptie van onontvankelijkheid op ten 

aanzien van de beslissing tot terugdrijving van 22 november 2015 omdat deze volledige uitvoering heeft 

gekregen, daar de verzoekende partij is teruggekeerd naar Armenië. Ter terechtzitting doet de 

verwerende partij afstand van deze exceptie omdat de beslissing tot terugdrijving niet het voorwerp is 

van het huidige beroep.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 34, 1 van de 

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

gemeenschappelijke visumcode (hierna: de visumcode).  

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

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

van 29 juli 1991), 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), van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Gelet op de nauwe samenhang van de middelen worden ze samen besproken. 

 

3.1.1. De verzoekende partij adstrueert haar middelen als volgt:  

 

“Overwegende dat vertoger een visum kort verblijf type C aanvroeg teneinde bezoek te brengen aan zijn 

familie in België;  

Dat reeds voordien, niet minder dan 4 keer, vertoger naar het Rijk kwam onder dekking van een visum 

kort verblijf type C en hij steeds tijdig is teruggekeerd naar zijn vaderland waarover geen betwisting kan 

bestaan; 

Dat voorafgaandelijk aan het bekomen van het visum er een goedgekeurde verbintenis tot 

tenlasteneming werd door ondertekend door de heer A.(…) G.(…) van Belgische nationaliteit en 

wonende te (…);  

Dat werd aangegeven dat het hier gaat over een toeristisch bezoek van 2 à 3 maanden met verblijf bij 

familie in het Rijk;  
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Dat het terugkeerticket reeds werd gekocht;  

Dat het visumverzoek, ongetwijfeld na grondig onderzoek werd goedgekeurd en er geen enkele reden is 

aan te nemen dat thans vertoger niet zou terugkeren naar zijn vaderland;  

Dat de motivering alsof de duur het verblijf niet kan worden aangetoond daar waar de garantverklaring 2 

tot 3 maanden vermeldt en bij verhoor verzoeker aan de grenscontrole aangeeft dat hij een 2-tal 

maanden in het Rijk zou verblijven absoluut niet tegenstrijdig is;  

Dat vertoger in het bezit is van een terugkeerticket;  

Dat de opmerking als zou vertoger van plan zijn om eventueel een voertuig aan te kopen helemaal niet 

strijdig is met de intentie van toeristisch verblijf;  

Dat vertoger maar meteen bij grenscontrole zou kunnen aangeven welk specifiek voertuig (merk, type, 

kleur?) hij bij welke handelaar (garage, particulier, importeur …) dan ook zou aankopen; 

Overwegende dat artikel 34.1 van verordening EG nummer 810/2009 stelt dat: 

(…) 

Overwegende dat slechts een visum kan worden nietig verklaard indien blijkt dat op het moment van de 

afgifte van dit visum niet aan de afgiftevoorwaarden zou voldaan zijn; 

Overwegende dat de nietigverklaring slechts mogelijk is wanneer er ernstige redenen bestaan om aan 

te nemen dat het visum op onrechtmatige wijze is verkregen; 

Overwegende dat de motivering verwijzen naar deze zogenaamd ernstige redenen om aan te nemen 

dat het visum op onrechtmatige wijze zou verkregen zijn er louter in bestaat dat vertoger aangeeft dat hij 

voor een tweetal maanden naar België komt maar volgens de garantverklaring er een tenlasteneming is 

voor twee tot drie maanden… 

Overwegende dat bovendien als motivering wordt aangegeven dat het visum moet worden nietig 

verklaard omdat vertoger zou hebben verklaard dat hij een auto wenst te kopen maar geen gegevens 

kan aanbrengen aangaande de precieze wagen (merk, model, type, motor, cilinder, kleur?) laat staan 

een garage waar hij dit voertuig zou willen aankopen; 

Overwegende dat beide motieven baarlijke nonsens zijn daar waar zelfs in de geest van de ambtenaar 

dossier behandelaar het niet kan opkomen dat eenieder maar moet weten tot welke specifieke 

handelaar hij zich zal richten wanneer hij een wagen wenst aan te kopen met daarin al onmiddellijk de 

keuze van merk, type, en dergelijke meer; 

Of dan bovendien nog moet worden aangenomen dat het niet duidelijk is men al dan niet met de wagen 

zal terugkeren naar zijn vaderland is volstrekt irrelevant gelet op het bestaan van een retourbiljet; 

Overwegende dat er geen sprake kan zijn van enige ernstige reden om aan te nemen dat het visum op 

een onrechtmatige wijze zou zijn verkregen; 

Dat wel integendeel vertoger reeds 4 maal in het Rijk is geweest onder dekking van een visum kort 

verblijf type C telkenmale met tenlasteneming en dat hij zeer loyaal het land verlaten heeft voor het 

aflopen van dit visum, wat niet nuttig kan worden betwist; 

Dat dan ook de weigering volstrekt ab irato en ten onrecht werd genomen in strijd met artikel 34 van 

verordening EG nr. 810/2009 en derhalve dient te worden vernietigd; 

Overwegende dat de beslissing werd genomen op louter subjectieve gronden zodat dit eerste middel 

ernstig is en de bestreden beslissing op deze grond moet worden vernietigd; 

(…) 

1. Eerste onderdeel: Schending van de draagkrachtige motivering 

Overwegende dat de Dienst Vreemdelingenzaken zijn beslissingen met redenen moet omkleden; 

Overwegende dat het bekomen van een visum kort verblijf type C geen gunst is maar wel een recht en 

dat de vernietiging van dit visum op afdoende wijze moet worden gemotiveerd; 

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

type C te bekomen wat ook bleek daar waar na grondig onderzoek op basis van een onderbouwd 

dossier met een geldige tenlasteneming een visum werd afgeleverd door de betrokken autoriteiten en 

dat vertoger niet minder dan 4 maal voorafgaandelijk aan het huidig geplande bezoek naar het Rijk 

kwam onder dekking van een visum model type C en dat hij nooit de voorwaarden verbonden aan de 

aflevering van dit visum heeft geschonden en dat hij steeds is teruggekeerd binnen de termijn zoals 

voorzien in het visum bovendien zonder gebruik te maken van de secundaire pijler van de sociale 

zekerheid; 

Dat dan ook vaststaat dat thans ook vertoger geen enkele intentie had om in het Rijk te blijven na afloop 

van het visum en bovendien er nog de borgstelling van de garant was; 

Dat in dezelfde zin vertoger laat gelden dat hij in het bezit is van een retourbiljet; 

Dat de verwerende partij zich hier duidelijk laat leiden door subjectieve motieven zoals supra 

aangegeven die niet blijken uit het administratief dossier; 

Dat een dergelijke motivering louter een persoonlijke evaluatie is van de behandelende ambtenaar 

volstrekt vreemd aan het administratief recht; 
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Dat vertoger dan ook terecht zijn visum heeft gekregen en er geen enkele motivering bestaat in feite 

noch in rechte waarop de betrokken administratie op basis van artikel 34 van verordening EG nr. 

810/2009 zou dienen te beslissen tot nietigverklaring van dit visum; 

Overwegende dat de motivering dan ook niet daadkrachtig is noch in feite noch in rechte, zodat 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 familie die overigens van Belgische nationaliteit is en hij hiertoe het recht heeft wat hem geboden 

wordt door de Wet van 15 december 1980; 

Overwegende dat uit het administratief dossier duidelijk blijkt dat vertoger reeds 4 maal voorafgaandelijk 

bezoek gebracht heeft aan zijn familie en hierbij alle voorwaarden verbonden aan visum type C heeft 

nageleefd; 

Dat bovendien er een tenlasteneming werd aanvaard door de verwerende partij en hij nooit in het 

verleden gebruik heeft gemaakt van de secundaire pijler van de sociale zekerheid; 

Dat vertoger dan ook objectief gezien het recht heeft om te verblijven in het Rijk en dat in het dossier 

nergens enige aanwijzing bevindt dat het visum moet worden nietig verklaard omdat er ernstige redenen 

zouden bestaan om aan te nemen dat het visum op onrechtmatige wijze zou verkregen zijn; 

Dat de bestreden beslissing integendeel niet ernstig is; 

Dat de bestreden beslissing dan ook minstens op deze grond moet worden vernietigd;” 

 

3.1.2. De verwerende partij repliceert als volgt op de middelen van de verzoekende partij:  

 

“De verzoekende partij haar kritiek kan niet aangenomen worden. 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

“(…).” 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging heeft besloten tot 

de nietigverklaring van het visum kort verblijf (type C) van de verzoekende partij. 

Artikel 34 van de visumcode luidt als volgt: 

“(…).” 

Terwijl artikel 14.1 van de visumcode het volgende stipuleert: 

“(…).” 

In weerwil van hetgeen de verzoekende partij laat uitschijnen hebben de met grenscontrole belaste 

overheden geheel terecht nagegaan of de verzoekende partij het doel en de omstandigheden van haar 

reis voldoende kon staven. Het loutere feit dat aan de verzoekende partij een visum kort verblijf (type C) 

werd afgeleverd, doet niets af aan de bevoegdheid van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging om na te gaan of bij de afgifte van het 

visum wel degelijk voldaan was aan de afgiftevoorwaarden. 

Dienaangaande benadrukt verweerder dat één van de voorwaarden voor de afgifte van een visum kort 

verblijf ontegensprekelijk het gegeven is dat men het doel en de omstandigheden van een voorgenomen 

verblijf afdoende moet kunnen staven, alsook dat men informatie moet verschaffen die het mogelijk 

maakt het voornemen te beoordelen dat men het grondgebied tijdig opnieuw zal verlaten. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij reeds viermaal eerder in het Rijk verbleven heeft en steeds 

voor het aflopen van het visum opnieuw het Rijk heeft verlaten, doet uiteraard niets af aan de 

verplichting in hoofde van de verzoekende partij op telkens opnieuw de nodige informatie te verstrekken, 

opdat zou kunnen beoordeeld worden of daadwerkelijk aan de afgiftevoorwaarden voor een visum kort 

verblijf is voldaan. 

Gelet op het feit dat de verzoekende partij geen terugkeerticket kon voorleggen en niet eens kon 

toelichten voor welke periode hij in België zou blijven, terwijl anderzijds vage verklaringen afgelegd 

werden over het doel van de reis, is het geenszins kennelijk onredelijk van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging dat het doel en 

omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende aangetoond zijn. 

Zie ook: 

“(…).” (R.v.V. nr. 104 319 van 3 juni 2013) 
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De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot nietigverklaring van het 

visum kort verblijf (type C). 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het eerste middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen. 

(…) 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat zij geen enkele intentie had 

om na afloop van haar visumtermijn nog in het Rijk te verblijven. De verzoekende partij meent dat 

nergens in het dossier enige aanwijzing is dat het visum nietig moet verklaard worden. De verzoekende 

partij vindt de bestreden beslissing niet ernstig. 

Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van artikel 

62 Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

werd besloten tot de nietigverklaring van het visum kort verblijf (type C) en maken dat het doel is bereikt 

dat met het bestaan van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het tweede middel 

van verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

In antwoord op de verzoekende partij haar kritiek laat verweerder gelden dat het verblijfsrechtelijk 

verleden van de verzoekend partij an sich niet dienstig is om de in casu bestreden beslissing te 

beoordelen. Immers komt het aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging toe om in elk individueel geval te beoordelen of aan de 

afgiftevoorwaarden van een visum is voldaan. 

Het loutere feit dat de verzoekende partij reeds viermaal eerder België is binnengekomen en destijds 

steeds tijdig het grondgebied heeft verlaten, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat de verzoekende 

partij bij de controle op 22.11.2015 niet in staat bleek om het doel en de omstandigheden van haar 

voorgenomen verblijf in België afdoende aan te tonen, zodat door de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging terecht besloten 

werd tot de nietigverklaring van het visum kort verblijf. 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende besloten te worden tot nietigverklaring van het 

visum kort verblijf (type C). 
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De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

3.1.3. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde 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 ze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen 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.  

 

In de bestreden beslissing zijn de juridische en de feitelijke overwegingen te lezen. Zo is de bestreden 

beslissing genomen op grond van artikel 34, 1 van de visumcode omdat het doel en de omstandigheden 

van het voorgenomen verblijf van de verzoekende partij onvoldoende is aangetoond. De verwerende 

partij motiveert dit verder door te stellen dat de verzoekende partij verklaart op familiebezoek te komen, 

maar de duur van haar verblijf niet kan aantonen daar de verzoekende partij geen terugkeerticket heeft. 

De verzoekende partij weet overigens niet hoelang zij in België zal verblijven. In haar verklaring stelt ze 

twee maanden, terwijl in de garantverklaring twee tot drie maanden staat. De verzoekende partij 

verklaart ook een auto te willen kopen, maar brengt geen enkel gegeven aan om dit aan te tonen. Zo 

geeft de verzoekende partij geen informatie omtrent de wagen en kan ze geen contactgegevens 

voorleggen. Het is bovendien niet duidelijk voor de verwerende partij of de verzoekende partij zou 

terugkeren per wagen.  

 

De plicht tot uitdrukkelijke motivering houdt evenwel niet in dat de beslissende administratieve overheid 

de motieven van de gegeven redenen van de beslissing moet vermelden. Zij dient dus niet “verder” te 

motiveren, zodat derhalve de uitdrukkelijke motivering niet inhoudt dat de beslissende overheid voor 

elke overweging in haar beslissing “het waarom” of “uitleg” dient te vermelden. 

 

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

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

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

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

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt om te 

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen, 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 

2002, nr. 105.103). Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

3.1.3.1. Waar de verzoekende partij de inhoudelijke motieven van de bestreden beslissing bekritiseert, 

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 34, 1 van de 

visumcode, daar dit de juridische basis vormt van de bestreden beslissing en de verzoekende partij ook 

de schending van dit artikel opwerpt. Artikel 34, 1 van de visumcode, waarop de bestreden beslissing is 

genomen, luidt als volgt: 

 

“1. Een visum wordt nietig verklaard indien blijkt dat op het moment van afgifte niet aan de 

afgiftevoorwaarden voldaan was, met name indien er ernstige redenen bestaan om aan te nemen dat 

het visum op onrechtmatige wijze is verkregen. Een visum wordt in beginsel nietig verklaard door de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaat die het heeft afgegeven. Een visum kan door de bevoegde 
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autoriteiten van een andere lidstaat nietig worden verklaard; in dat geval worden de autoriteiten van de 

lidstaat die het visum heeft afgegeven van de nietigverklaring in kennis gesteld. ” 

 

Voormelde bepaling bepaalt duidelijk dat een visum nietig kan verklaard worden op grond van artikel 34, 

1 van de Visumcode. Artikel 21 van de Visumcode, dat de afgiftevoorwaarden voor een visum kort 

verblijf bepaalt, verwijst onder meer naar het feit dat de vreemdeling dient te voldoen aan artikel 5, lid 1, 

onder c) van de Schengengrenscode. Artikel 5, lid 1, onder c) van de Schengengrenscode luidt als 

volgt: “het doel van het voorgenomen verblijf en de verblijfsomstandigheden kunnen staven, alsmede 

beschikken over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als 

voor de terugreis naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde land, waar de toegang 

is gewaarborgd, dan wel in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven;”. Uit hetgeen voorafgaat 

blijkt dat het visum kort verblijf van de verzoekende partij nietig werd verklaard omdat de verzoekende 

partij wordt geacht nooit te hebben voldaan aan de afgiftevoorwaarden van het visum kort verblijf, daar 

het doel van het verblijf onvoldoende aangetoond is. 

 

De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift in het bezit te zijn van een terugkeerticket. De 

verzoekende partij betoogt eveneens dat de motieven van de bestreden beslissing omtrent haar 

verklaring over de duur van haar verblijf en haar intentie om een auto aan te kopen “baarlijk nonsens” 

zijn. Zij stelt dat er dan ook geen sprake is van een ernstige reden om aan te nemen dat haar visum op 

een onrechtmatige wijze zou zijn verkregen. Bovendien betoogt de verzoekende partij dat de Raad zal 

vaststellen dat zij wel degelijk in aanmerking komt om een visum kort verblijf te bekomen en dat zij hier 

recht op heeft. De verzoekende partij is van mening dat haar aanvraag om een visum grondig 

onderzocht is geweest en dat het dan ook vaststaat dat zij geen enkele intentie had om in het Rijk te 

blijven na afloop van het visum.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat de Raad zal vaststellen dat de verzoekende partij wel voldoet 

aan de voorwaarden om een visum kort verblijf te verkrijgen, herinnert de Raad de verzoekende partij er 

aan dat hij enkel bevoegd is 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 tot een onredelijk besluit is gekomen (RvS 7 december 2001, nr.101.624). De Raad kan dus niet 

vaststellen of de verzoekende partij al dan in aanmerking komt om een visum kort verblijf te bekomen.  

 

De verzoekende partij stelt dat zij een terugkeerticket gekocht heeft en dat zij in het bezit is van dit 

ticket. De verzoekende partij laat echter na enig begin van bewijs voor te leggen. Bovendien blijkt uit het 

administratief dossier dat de verzoekende partij op het moment van het nemen van de bestreden 

beslissing niet in het bezit was van een terugkeerticket. Dit staat immers te lezen in het verslag van de 

grenspolitie van 22 november 2015, waarvan de verzoekende partij niet de echtheid betwist.  

 

De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat het kopen van een voertuig niet strijdig is met de 

intentie van een toeristisch verblijf. De verzoekende partij gaat met deze stelling echter voorbij aan het 

feit dat zij een visum kort verblijf aangevraagd heeft om familie te bezoeken in België. Bij haar aanvraag 

heeft de verzoekende partij niet verklaard dat ze een auto wou kopen in België. Daarenboven brengt de 

verzoekende partij geen enkel begin van bewijs aan die haar intentie om een auto te kopen staaft. 

Voorts toont de verzoekende partij op geen enkele wijze aan op welke manier het aankopen van een 

voertuig kadert in haar vooropgesteld familiebezoek. Het komt toe aan de verzoekende partij om 

duidelijkheid te verschaffen omtrent het doel van haar verblijf in het Rijk. Gelet op het voorgaande is het 

niet kennelijk onredelijk dat de verwerende partij in de bestreden beslissing stelt dat het doel en de 

omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn aangetoond. Met haar betoog weerlegt 

de verzoekende partij deze motivering niet.  

 

De verzoekende partij betoogt in haar verzoekschrift ook dat de motieven van de bestreden beslissing 

omtrent de duur van haar verblijf nonsens zijn. In een eerdere garantverklaring is er sprake van een 

verblijf van twee tot drie maanden, doch in het verslag van de grenspolitie verklaart de verzoekende 

partij echter twee maanden te blijven. De verzoekende partij laat na om te verduidelijken waarom zij 

maar twee maanden zou blijven terwijl eerder sprake was van twee tot drie maanden. Dit gebrek aan 

consequentie, samen gelezen met het feit dat de verzoekende partij niet in het bezit is van een 

terugkeerticket, zorgt ervoor dat het niet kennelijk onredelijk is van de verwerende partij om te stellen 

dat er onduidelijkheid bestaat over het doel van het verblijf. Door louter te stellen dat de verschillende 

verklaringen niet tegenstrijdig zijn, weerlegt de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing niet.  
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Waar de verzoekende partij er verder op wijst dat zij onder een goedgekeurde verbintenis tot 

tenlasteneming staat, stelt de Raad vast dat dit gegeven niet wordt betwist in de bestreden beslissing. 

Er dient echter op gewezen te worden dat de bestreden beslissing is genomen omdat het doel en de 

omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn aangetoond, en niet omdat de 

verzoekende partij niet over voldoende bestaansmiddelen zou beschikken. De voldoende middelen van 

bestaan worden niet betwist en de verzoekende partij kan zich er dan ook niet dienstig op beroepen om 

de motieven van de bestreden beslissing in casu te weerleggen.  

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat zij al viermaal naar België is gekomen met een visum kort 

verblijf en dat zij telkens het Rijk binnen de opgelegde termijn heeft verlaten, stelt de Raad vast dat ze 

hiermee de motieven van de bestreden beslissing niet weerlegt. In casu werd de bestreden beslissing 

genomen omdat de verzoekende partij het doel en de omstandigheden van haar huidig verblijf 

onvoldoende aantoont. Elke visumaanvraag moet immers afzonderlijk worden onderzocht en 

beoordeeld. Het gegeven dat een vreemdeling in het verleden een visum heeft verkregen, is geen 

garantie dat een latere aanvraag zal toegekend worden. Er ligt geen verplichting bij de gemachtigde van 

de staatssecretaris om een visumaanvraag goed te keuren omdat in het verleden al een visum is 

afgegeven.  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen 

op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de ruime 

bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. Een schending van de materiële motiveringsplicht juncto artikel 34 van de 

visumcode wordt niet aannemelijk gemaakt. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

3.1.3.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het 

voorgaande blijkt dat de verwerende partij op basis van een correcte feitenvinding tot haar conclusie is 

gekomen. De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. Het middel, 

voor zover het betrekking heeft op het zorgvuldigheidsbeginsel, is ongegrond.  

 

3.1.3.3. Betreffende de schending van redelijkheidsbeginsel wijst de Raad de verzoekende partij erop 

dat de keuze die een bestuur maakt slechts het redelijkheidsbeginsel schendt wanneer men op zicht 

van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het 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. Het redelijkheidsbeginsel staat de rechter niet toe 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 

ontbreekt (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Gelet op de bovenvermelde bespreking van de 

verschillende onderdelen van het middel, dient te worden besloten dat de verzoekende partij geenszins 

aantoont dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel. Dit 

onderdeel van het middel is ongegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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