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 nr. 174 806 van 19 september 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 Thaise nationaliteit te zijn, op 26 november 2014 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 27 oktober 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 december 2014 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

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

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Thaise nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op X.  

 

Op 10 februari 2014 dient de verzoekende partij een aanvraag in om een visum kort verblijf te 

verkrijgen. 
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Op 18 februari 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot weigering van de afgifte van een 

visum kort verblijf. 

 

Op 8 september 2014 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in om een visum kort verblijf te 

verkrijgen. 

 

Op 27 oktober 2014 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) de beslissing tot weigering van de afgifte 

van een visum kort verblijf. Dit is de bestreden beslissing, die op 27 oktober 2014 ter kennis wordt 

gebracht aan de verzoekende partij en waarvan de motieven luiden als volgt:  

 

“Aanvrager 

PSN: (…) 

Naam: C.(…) 

Voornaam: L.(…) 

Geslacht: Vrouwelijk 

Huidige nationaliteit: Thailand 

Geboortedatum: 23/05/1977 

 

Motivatie 

 

Wettelijke referenties: Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32 van verordening (EG) 

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 

• Andere : 

Twijfel omtrent het werkelijke doel van de reis. 

• Band met de invitant wordt niet aangetoond. 

• Geen bewijs van een legale winstgevende beroepsactiviteit van de aanvrager. 

Betrokkene kan niet aantonen aan de hand van recente loonfiches dat zij beschikt over persoonlijke en 

regelmatige inkomsten uit legale winstgevende activiteit. 

• Uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten 

kon niet worden vastgesteld 

• Andere 

Betrokkene is een alleenstaande moeder met 4 kinderen ten laste die voor 1 maand op vakantie wenst 

te komen; weinig garantie op terugkeer naar het land van verblijf gezien betrokkene niet afdoende kan 

aantonen dat zij over voldoende en regelmatige inkomsten beschikt. Reële kans dat kort verblijf wordt 

aangevraagd maar een lang verblijf beoogd wordt.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. 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: 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 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 32 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). 

 

3.1.1. In haar synthesememorie vat de verzoekende partij haar enig middel als volgt samen: 

 

“Motivering verzoekende partij: 

Verzoekende partij meent dat de weigering van het toeristenvisum een schending van de materiële 

motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, artikel 32 van verordening (EG) nr. 810/2009 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke code en 

het zorgvuldigheidsbeginsel betreft. 

 

Vooreerst blijkt uit nazicht van het administratief dossier niet dat verwerende partij met alle ingediende 

stukken heeft rekening gehouden. Er bevindt zich GEEN ENKEL stuk in het administratief dossier 

bevindt. 

 

Maar er is meer. Zoals reeds in de feiten werd uiteengezet, vroeg de dochter van mevr. S.(…) B.(…) op 

24 september 2014 of het mogelijk zou zijn haar te contacteren bij eventuele onduidelijkheden of 

ontbrekende documenten. 

  

Verwerende partij heeft nagelaten bijkomende documenten! op te vragen en is dan ook zeer 

onzorgvuldig en onredelijk te werk gegaan. 

 

Verder strookt de thans bestreden beslissing geenszins met de informatie die werd doorgegeven aan 

verwerende partij in de initiële aanvraag. 

 

Vooreerst zou de band met de invitant niet zijn aangetoond. Nochtans werd duidelijk in de initiële 

aanvraag omschreven dat verzoekende partij een oude schoolvriendin is van mevrouw S.(…) B.(…) die 

in het verleden reeds veel gereisd heeft naar Finland en telkens op tijd terugkeerde. 

 

Ook is verzoekende partij in het verleden meerdere keren op bezoek geweest in België en nooit waren 

er problemen omtrent verblijf of vertrek. 

 

Verwerende partij heeft geenszins rekening gehouden met alle elementen in het dossier, zulks blijkt ook 

bij nazicht uit het administratief dossier daar geen enkel ingediend stuk fysiek aanwezig is. 

 

Motivering verwerende partij: 

Verwerende partij meent dat uit het administratief dossier zou blijken dat wel degelijk werd rekening 

gehouden met alle bij de aanvraag ingediende stukken. 

 

Met betrekking tot het -thans wel degelijk ingediende - werkgeversattest zou geen enkel bankdocument 

of andere stavingstuk ingediend zijn om haar basissalaris van 15000 bath/maand te staven. 

 

Volgens verwerende partij kan verzoekende partij daarenboven niet dienstig opwerpen dat zij in het 

verleden meerdere keren naar Finland en België reisde en voor het verstrijken van het visum het 

grondgebied heeft verlaten, aangezien verzoekende partij deze argumentatie niet zou hebben 

aangehaald in het kader van haar initiële aanvraag. 

 

Repliek: 

Verzoekende partij meent dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle elementen in 

het dossier. 

 

Verzoekende partij meent vooreerst dat het werkgeversattest wel degelijk volstaat om haar basissalaris 

en werk aan te tonen. In Thailand wordt haar loon niet elektronisch overgeschreven, maar cash 

uitbetaald, waardoor geen tastbaar bewijs kan voorgelegd worden van haar basissalaris. Het is dan ook 

om die reden dat een gsm-nummer meegegeven werd om aan verwerende partij de mogelijkheid te 

geven de referentie te kunnen verifiëren. 

 

Verder stelt verwerende partij dat verzoekende partij niet dienstig kan opwerpen dat zij in het verleden 

meerdere keren naar Finland en België reisde en voor het verstrijken van het visum het grondgebied 

heeft verlaten, aangezien deze argumentatie niet zou zijn aangehaald in het kader van haar initiële 

aanvraag. 

  

Dit doet helemaal de wenkbrauwen fronsen bij verzoekende partij. 

 

Wanneer het administratief dossier van verzoekende partij erop nagelezen wordt, wordt in het 

interviewverslag dd. 8 september 2014 het volgende gesteld: 

"36ans, mère divorcée vit seule de 4 enfants de 19, 16, 15 et13 ans, coiffeuse à Pattaya. A fait 4 

voyages en Finlande depuis 2006 - 2008 sur l'invitation de son ex p'ami. M.(…) O.(…), un Finlandais. A 

fait un voyage avec le garant (elle insiste que ce n'est qu'un ami simple) en chine en jan 2014 et en 
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mars 2013. Elle déclaré connaître aussi l'épouse thaie du garant qui d'après elle était d'accord pour leur 

2 voyages ensemble à Zhenchen, Chine." 

 

Hieruit blijkt dat verzoekende partij deze argumentatie wel degelijk heeft aangehaald bij haar initiële 

aanvraag. Verwerende partij heeft dus bij haar beoordeling geen rekening gehouden met alle elementen 

in het dossier. 

 

Verwerende partij is niet uitgegaan van de juiste feitelijk gegevens, heeft deze niet correct beoordeeld 

en is dan ook onredelijk tot haar besluit gekomen. Een schending van de materiële motiveringsplicht is 

manifest. 

 

De redenering van verwerende partij is dan ook onbegrijpelijk. 

 

Verzoekende partij meent dat de weigering van het toeristenvisum een schending van de materiële 

motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel, 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 en 

het zorgvuldigheidsbeginsel betreft.” 

 

3.1.2. De verzoekende partij voert 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). 

 

De verzoekende partij voert eveneens de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. Het 

zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige wijze 

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande 

echter dat de aanvrager van een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen 

dat hij voldoet aan de voorwaarden om de gevraagde vergunning te krijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 

222.809).  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel dient samen met de materiële motiveringsplicht onderzocht te worden.  

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 32, 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 32, 1, van de visumcode, waarop de bestreden beslissing is 

genomen, luidt als volgt: 

 

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

 

a) indien de aanvrager: 

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

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

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

het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis 

naar een derde land waar hij met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren 

deze middelen legaal te verkrijgen; 

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

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

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

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

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

 

Artikel 14 van de visumcode luidt als volgt :  

 

“1. Van aanvragers van een eenvormig visum wordt verlangd dat zij het volgende verstrekken:  

a) documenten waaruit het doel van de reis blijkt;  

b) documenten met betrekking tot logies of het bewijs van voldoende middelen om in logies te voorzien;  

c) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende middelen van bestaan heeft zowel voor de 

duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor 

doorreis naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert deze 

middelen legaal te verkrijgen, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), en lid 3, van de 

Schengengrenscode;  

d) informatie die het mogelijk maakt het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de 

lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten, te beoordelen.  

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

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

de luchthaven;  

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

lidstaten niet binnen te komen, te beoordelen.  

3. Een niet-limitatieve lijst van bewijsstukken die het consulaat van de aanvrager kan verlangen om te 

verifiëren of wordt voldaan aan de voorwaarden van de leden 1 en 2, is opgenomen in bijlage II.  

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

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

lidstaat. Dit formulier bevat met name de volgende informatie:  

a) of het bedoeld is als bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking;  

b) of de gastheer/gastvrouw een particulier, een onderneming of een organisatie is;  

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

d) de uitgenodigde aanvrager of aanvragers;  

e) het verblijfadres;  

f) de duur en het doel van het verblijf;  

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

Naast de officiële taal of talen van de lidstaat wordt het formulier in ten minste één andere officiële taal 

van de instellingen van de Europese Unie opgesteld. In het formulier wordt aan degene die het 

ondertekent de in artikel 37, lid 1, van de VIS-verordening vereiste informatie verstrekt. Een model van 

het formulier wordt aan de Commissie toegestuurd.” 

 

De bijlage II, waarnaar in artikel 14.3 van de visumcode verwezen wordt, luidt als volgt: 

 

“BIJLAGE II 

Niet-limitatieve lijst van bewijsstukken 

De in artikel 14 bedoelde bewijsstukken die door visumaanvragers dienen te worden verstrekt, kunnen 

onder meer zijn: 

DOCUMENTEN WAARUIT HET DOEL VAN DE REIS BLIJKT 

[…] 

3. voor reizen in het kader van toerisme of met een privékarakter: 

a) documenten met betrekking tot huisvesting: 

— een uitnodiging van de eventuele gastheer/gastvrouw; 

— een document van de instelling die logies verstrekt of elk ander geschikt document waaruit de 

beoogde 

accommodatie blijkt; 

b) documenten met betrekking tot de reisroute: 
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— bevestiging van de boeking van een georganiseerde reis of elk ander geschikt document waaruit de 

voorgenomen reisplannen blijken; 

— in geval van doorreis: visum of inreisvergunning voor het derde land van bestemming; tickets voor de 

verdere reis; 

[…] 

B. DOCUMENTEN AAN DE HAND WAARVAN HET VOORNEMEN VAN DE AANVRAGER OM HET 

GRONDGEBIED VAN DE LIDSTATEN TE VERLATEN KAN WORDEN GETOETST  

1. reservering van een retour- of rondreisticket;  

2. bewijs van financiële middelen in het land van verblijf;  

3. bewijs van een dienstverband: bankafschriften;  

4. eigendomsbewijzen van onroerend goed;  

5. bewijs van integratie in het land van verblijf: familiebanden; beroepssituatie.” 

 

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

voormelde redenen de aanvraag kan weigeren en dat niet in een systeem van cumulatieve voorwaarden 

wordt voorzien op grond waarvan men het visum zou kunnen weigeren. De vaststelling dat is voldaan 

aan één van de opgesomde weigeringsmotieven, zoals vermeld onder artikel 32, 1, van de visumcode, 

volstaat om een visumaanvraag te weigeren.  

 

Dit heeft tot gevolg dat, indien de bestreden beslissing op correcte wijze is gesteund op één van deze 

opgesomde weigeringsgronden, die elk op zich reeds als determinerend kunnen worden beschouwd, zij 

afdoende gemotiveerd is en de overige weigeringsgronden als overtollig moeten worden beschouwd. 

 

De Raad wijst er op dat de verwerende partij bij het onderzoek van een aanvraag voor een visum kort 

verblijft beschikt over een ruime beoordelingsmarge met betrekking tot de relevante 

toepassingsvoorwaarden van de artikelen 23, 4, en 32, 1, van de visumcode en de beoordeling van de 

relevante feiten, om te bepalen of één van die weigeringsgronden aan de aanvrager kan worden 

tegengeworpen (HvJ 19 december 2013, C-84/12, Koushkaki, pt. 63). 

 

De verzoekende partij is van mening dat de verwerende partij niet met alle elementen van het dossier 

rekening heeft gehouden. Zij stelt dat het werkgeversattest dat zij heeft neergelegd bij haar aanvraag 

voldoende is om haar basisinkomen vast te stellen. De verzoekende partij betoogt dat een e-mail is 

verstuurd geweest naar de verwerende partij waarin wordt gesteld dat de verwerende partij de invitant 

kan contacteren om extra informatie en verduidelijking. De verzoekende partij stelt eveneens dat de 

band met de invitant wel is aangetoond. Mevrouw S.B. is een oude schoolvriendin van de verzoekende 

partij. De verzoekende partij voert ook aan dat zij in het verleden probleemloos heeft gereisd naar 

Finland en China, en dat zij tijdig is teruggekeerd naar Thailand.  

 

Bij haar aanvraag van 8 september 2014 heeft de verzoekende partij de volgende documenten 

voorgelegd: 

- Medische reisverzekering voor periode 16 oktober 2014 - 14 januari 2015 d.d. 2 september 2014; 

- Werkgeversattest d.d. 6 augustus 2014; 

- Bankafschrift spaarrekening van de garant d.d. 4 februari 2014 - 3 augustus 2014; 

- Reservering van een retourticket voor België, op en onoverdraagbaar en niet terugbetaalbaar; 

- Uitnodigingsbrief d.d. 18 juli 2014; 

- Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) d.d. 10 juli 2014 door de heer J.S. (garant); 

- Kopie van de identiteitskaart van de garant en van zijn vrouw; 

- Kopie van het paspoort van de garant; 

- Bewijs van gezinssamenstelling van de Belgische garant; 

- Notarisakte waar de goederen van de garant beschreven worden d.d. 13 juli 2004; 

- Koopakte nijverheidsgebouw en landbouwland door de garant d.d. 21 oktober 2004; 

- Notarisakte inzake handelspand van de garant d.d. 5 juli 2004; 

- Inschrijvingsbewijs van diverse voertuigen op naam van de garant; 

- Voorbereiding fiscale aangifte van de garant voor inkomstenjaar 2012;  

- Aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen van de garant voor inkomstenjaar 

2011; 

- Verklaring op eer van de accountant van de garant, de heer K.L. d.d. 8 juli 2014; 

- Getuigschrift van woonst door de stad B. voor de garant d.d. 10 juli 2014; 

- Uittreksel uit de bevolkings- en vreemdelingenregisters door de stad B. inzake garant en familie d.d. 

10 juli 2014;  

- Loonbrief voor periode april 2014 op naam van de zoon van de garant; 
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- Rekeningafschrift individuele werkrekening voor periode mei t.e.m. juli 2014 op naam van de zoon 

van de garant; 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij in haar synthesememorie stelt, bevat het administratief 

dossier bijgevolg wel een kopie van de stukken die verzoekende partij voor het nemen van de bestreden 

beslissing heeft neergelegd.  

 

Samen met de verzoekende partij stelt de Raad vast dat de verzoekende partij voor het nemen van de 

bestreden beslissing duidelijk aangegeven heeft dat de gastheer die tevens de garant is, een vriend is. 

Dit blijkt zowel uit de verklaringen van de verzoekende partij op de ambassade als uit de verbintenis tot 

tenlastenememing. Dit element op zich kan niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing, want de bestreden beslissing steunt op een ander draagkrachtig motief, met name dat het 

voornemen van de verzoekende partij om het grondgebied te verlaten voor het verstrijken van de termijn 

van het visum niet kan worden vastgesteld daar de verzoekende partij niet aan de hand van recente 

loonfiches aantoont dat zij beschikt over persoonlijke en regelmatige inkomsten uit legale winstgevende 

activiteit. 

 

Gelet op het gegeven dat het werkgeversattest, waarnaar de verzoekende partij verwijst, opgesteld 

werd op louter verzoek van de verzoekende partij, is het niet kennelijk onredelijk van de verwerende 

partij om te stellen dat de verzoekende partij niet aan de hand van recente loonfiches aantoont dat zij 

beschikt over persoonlijke en regelmatige inkomsten uit een legale winstgevende activiteit. Waar de 

verzoekende partij stelt dat het werkgeversattest volstaat daar de lonen in Thailand cash uitbetaald 

worden, maakt ze hiermee niet aannemelijk dat ze van haar werkgever geen loonfiches krijgt. Een 

loonfiche heeft immers niets te maken met het al dan niet cash uitbetalen van een werknemer, maar is 

een loonafrekening die de werknemer toelaat na te gaan of zijn loon juist berekend en uitbetaald werd. 

Ook kan de verzoekende partij niet ernstig voorhouden dat de verwerende partij contact diende op te 

nemen met haar werkgever nu zijn contactgegevens op het formulier vermeld zijn. Immers, houdt het 

zorgvuldigheidsbeginsel niet in dat het bestuur er steeds toe gehouden is bijkomende stukken aan de 

betrokkene te vragen wanneer blijkt dat de door hem ingediende stukken niet volstaan (RvS 12 maart 

2013, nr. 222.809). De bewijslast bij het indienen van een aanvraag rust immers bij de indiener zelf, die 

alle elementen moet bijbrengen die hij nuttig acht om zijn aanvraag te rechtvaardigen, en dit in het licht 

van de bepalingen waarop hij zich beroept en dewelke hij derhalve wordt geacht te kennen. De 

zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt in het kader van een wederkerig 

bestuursrecht, evenzeer op de rechtsonderhorige (cf. RvS 28 april 2008, nr. 182.450, DE GRAEVE) en 

de verzoekende partij kan haar eigen in gebreke blijven niet zonder meer afwentelen op de verwerende 

partij. Dat de verwerende partij onzorgvuldig zou hebben gehandeld door de vermeende werkgever van 

de verzoekende partij niet te contacteren met het oog op het bekomen van verdere uitleg of stukken, is 

derhalve niet aangetoond. Immers, komt het aan de aanvrager toe om voor het nemen van de 

bestreden beslissing met een verscheidenheid aan documenten haar voornemen om het grondgebied te 

verlaten voor het verstrijken van haar visum kort verblijf te staven. In casu beperkt de verzoekende partij 

zich tot het neerleggen van een retourticket en een werkgeversattest die op louter verzoek van de 

verzoekende partij opgesteld werd en niet onderbouwd wordt door andere documenten. Het louter 

voorleggen van een retourticket is gelet op de concrete omstandigheden eigen aan de zaak van de 

verzoekende partij, onder meer het gegeven dat haar werksituatie niet gestaafd wordt met loonfiches, 

onvoldoende om het voornemen om het grondgebied te verlaten voor het verstrijken van haar visum 

aannemelijk te maken.  

 

Het gegeven dat in de bestreden beslissing niet gemotiveerd wordt omtrent het gegeven dat ze in 2006-

2008 vier reizen naar Finland ondernomen heeft, leidt op zich niet tot de nietigheid van de bestreden 

beslissing nu er een zeker tijdsverloop is tussen de reizen naar Finland en de huidige visumaanvraag. 

Ook toont de verzoekende partij niet aan dat de omstandigheden hetzelfde zijn. De twee reizen naar 

China die ze met de gastheer ondernomen heeft, tonen aan dat ze de gastheer kent maar maken niet 

aannemelijk dat de verzoekende partij het grondgebied zal verlaten voor het verstrijken van de termijn 

van het visum. 

 

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 motiveringsplicht juncto artikel 32 van de visumcode 

wordt niet aangetoond. Evenmin wordt de schending aannemelijk gemaakt van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 
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Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan slechts vastgesteld worden wanneer men op zicht van 

de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing 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 Raad 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). De verzoekende partij toont niet aan dat de feitelijke 

vaststellingen van de gemachtigde van de staatssecretaris niet correct zijn, noch dat de 

gevolgtrekkingen die deze hieruit afleidt, kennelijk onredelijk zijn. 

 

Het middel is in haar geheel ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt 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 negentien september tweeduizend zestien 

door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


