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 nr. 178 517 van 28 november 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X  

2. X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 en X, die verklaren van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 

12 januari 2015 hebben ingediend om  de nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 15 

december 2014 tot weigering van de afgifte van een visum kort verblijf (type C). 

 

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 28 januari 2015 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 14 september 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober 

2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.  

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. LEFERE, die verschijnt voor de verzoekende partijen en van 

advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers, die de Oekraïense nationaliteit hebben, vragen op 7 juli 2014 een visum kort verblijf 

(type C) aan bij de Belgische ambassade te Kiev.  

 

1.2. Deze visumaanvragen worden op 4 september 2014 geweigerd.  
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1.3. Verzoekers vragen op 3 november 2014 een visum kort verblijf (type C) aan bij de Belgische 

ambassade te Kiev. 

 

1.4.  Op 12 december 2014 neemt de gemachtigde ten aanzien van elk van de verzoekers een 

beslissing tot weigering tot afgifte van een visum voor kort verblijf (type C). Dit zijn de bestreden 

beslissingen waarvan verzoekers kennis nemen op 15 december 2014. De motieven luiden voor beide 

bestreden beslissingen als volgt: 

 

“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 

 

* Andere : 

 

Betrokkene legt geen recente bewijzen van vervoersbewijzen, betrokkene legt een oude boeking van 

vervoersbewijzen voor. 

 

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

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

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

deze middelen legaal te verkrijgen 

 

* Tenlasteneming is ontvankelijk en geweigerd. 

 

 De garant legt een aanslagbiljet voor,  aanslagjaar 2013 en inkomsten van 2012: 8441 euro 

 gezamenlijk belastbaar inkomen. Dit is niet voldoende om betrokkene ten laste te nemen. 

 

Geen bewijs van voldoende financiële dekking voor het voorziene verblijf, aangezien de tenlasteneming 

niet is aanvaard. Daarenboven levert betrokkene geen bewijs van financiële middelen aan de hand van 

een nominatieve aankoopbordereau van Travelcheques of een kredietkaart bruikbaar op het Belgische 

grondgebied gelinkt aan een persoonlijke bankrekening met voldoende beschikbare middelen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De Raad merkt op dat hij 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), uitspraak doet op basis van de synthesememorie 

behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekers brengen in hun synthesememorie vooreerst een aantal “proceduriële excepties” naar 

voren.  

 

Artikel 39/81, vijfde lid van de Vreemdelingenwet omschrijft de synthesememorie als een processtuk 

“waarin alle aangevoerde middelen worden samengevat”. Het begrip “samenvatten” kan worden 

gedefinieerd als het in het kort weergeven of herhalen. Het loutere hernemen van de middelen, zonder 

meer, kan daarentegen niet als het samenvatten ervan in de zin van de voornoemde bepaling worden 

beschouwd (RvS 3 november 2015, nr. 229.005; RvS 30 oktober 2014, nr. 228.975) 

 

Bij de verantwoording van amendement nr. 8 bij het wetsontwerp dat voorafging aan de wet van 31 

december 2012 houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie, waarbij de synthese-

memorie werd heringevoerd, werd erop gewezen dat “de meerwaarde van een synthesememorie […] 

meervoudig is omdat het de verzoekende partij toelaat om bepaalde middelen niet meer aan te houden 

en het haar de mogelijkheid geeft te repliceren op het verweer tegen de middelen die zij wel wenst aan 

te houden, zodat zij de middelen samenvat om de taak van de vreemdelingenrechter in complexe zaken 

te verlichten” (Parl.St. Kamer, 2012-2013, zittingsperiode 53, nr. 2572/002, p. 6).  
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Uit de in artikel 39/81 van de Vreemdelingenwet uitdrukkelijk gestelde vereiste van een samenvatting 

van de middelen, blijkt aldus dat een loutere herhaling van of een verwijzing naar de oorspronkelijke 

middelen in de synthesememorie niet volstaat. 

 

Indien een verzoeker wel degelijk wenst te repliceren op de nota van de verwerende partij, kan hij een 

synthesememorie indienen en daarin zijn middelen hernemen, al dan niet in verkorte vorm, en 

aangevuld met de gewenste repliek. Ook indien hij zijn middelen letterlijk herhaalt en ze met een 

werkelijke repliek aanvult, komt een verzoeker tegemoet aan de bekommernis om hem toe te laten te 

repliceren op het verweer tegen de middelen die hij wel wenst aan te houden zodat hij de middelen 

samenvat.  

 

Het komt de feitenrechter toe om te oordelen of een middel (voldoende) is samengevat of niet. Het komt 

de feitenrechter tevens toe om te oordelen of een bepaalde memorie, waarin de middelen integraal 

worden herhaald, voldoende is aangevuld om te worden beschouwd als een werkelijke repliek op de 

nota. Bijgevolg dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nu te onderzoeken of de in de synthese-

memorie weergegeven repliek op de nota kan beschouwd worden als een werkelijke repliek, dan wel of 

de synthesememorie kan worden beschouwd als een voldoende samenvatting van de oorspronkelijk 

middelen. Dit is een feitenkwestie die geval per geval dient te worden bekeken. 

 

Nergens wordt echter aangegeven dat een verzoekende partij de middelen die in het verzoekschrift 

werden aangevoerd, mag aanvullen of een andere wending mag geven. Bovendien schrijft artikel 39/81, 

zevende lid van de Vreemdelingenwet voor dat de Raad uitspraak doet op basis van de synthese-

memorie zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de Vreemdelingenwet waarin onder andere 

uitdrukkelijk wordt vermeld dat “geen andere middelen mogen worden aangevoerd dan die welke in het 

verzoekschrift of in de nota uiteengezet zijn”. 

 

De “proceduriële excepties” dienen in casu te worden beschouwd als middelen. Uit vergelijking van het 

inleidend verzoekschrift met de synthesememorie blijkt dat deze middelen niet kunnen worden 

beschouwd als samenvatting van het initiële middel noch als een schriftelijke repliek op de nota van de 

verwerende partij. Zij dienen te worden beschouwd als nieuwe middelen daar ze in het inleidende 

verzoekschrift geheel niet werden aangevoerd.  

Het middel dat slechts voor het eerst wordt ontwikkeld in de synthesememorie, is laattijdig en 

onontvankelijk (cf. RvS 28 juni 2012, nr. 220.059; RvS 19 maart 2012, nr. 218.528; RvS 4 maart 2010, 

nr. 201.497; RvS 10 februari 2010, nr. 200.738; RvS 26 april 2007, nr. 170.603). 

 

3.2. In een enig middel in de synthesememorie voeren verzoekers de schending aan van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel, die wordt toegelicht als volgt: 

 

“V. TEN GRONDE 

 

De verwerende partij heeft niet alleen meerdere bepalingen van de verordening (visumcode) 

geschonden, maar is tevens sterk te kort gekomen in haar zorgvuldigheids- en motiveringsplicht, daar 

ze bij het nemen van haar beslissinggen zich niet kundig heeft gesteund op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte stukken. 

 

V.A. Èen weigeringsmotief is niet voldoende 

 

1. In de nota van de verwerende partij wordt er ten onrechte gesteld dat "De vaststelling dat aan één 

van de opgesomde weigeringsmotieven, vermeld onder artikel 32 van de Visumcode, wordt voldaan, 

volstaat om een visumaanvraag te weigeren. Dat heeft tot gevolg dat indien de bestreden beslissing op 

correcte wijze gesteund is op één van die criteria, die elk op zich determinerend kunnen zijn, de 

besteden beslissing afdoende gemotiveerd is en de overige motieven als overbodige motieven moeten 

worden afgedaan." 

 

2. Het is absoluut niet de bedoeling geweest van de VisumCode om met de mensen kat en muisspel te 

spelen of hen op te zetten met Don Quichotprocedures per mogelijks één determinerend 

weigeringsmotief. 

 

3. De Visumcode stelt uitdrukkelijk dat visumaanvragen professioneel en met respect dienen behandeld 

te worden, naar evenredigheid van de nagestreefde doelen (Overweging 6) en dat voor aanvragers van 

wie consulaten weten dat zij integer en betrouwbaar zijn, waar mogelijk in een vereenvoudigde 
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procedure moet voorzien worden (Overweging  8 - Art. 14.6) en dat een daadwerkelijk beroep moet 

openstaan tegen weigeringsbeslissingen en dat de afwijzende beslissingen de REDENEN (meervoud) 

voor de afwijzing van de aanvraag worden kenbaar gemaakt door middel van het formulier van bijlage 

VI (art. 32.2.) dat inhoudt "Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen:" (ook meervoud) 

 

4. Noch art. 32.2., noch het formulier stellen "om één van de volgende redenen". 

 

5. Daarenboven kunnen één of meerdere redenen gedekt zijn door artikel 14.6 en heeft de aanvrager 

het recht te weten of hij al of niet door de verwerende partij als een integer en betrouwbaar mens 

beschouwd wordt en met name voor het juist gebruik van eerder afgegeven visa. 

  

6. Terwijl de stukken genoegzaam bewijzen dat verzoekers aan die voorwaarde voldoen, is een 

weigeringsbeslissing nooit gemotiveerd op basis van één enkele van de redenen aangehaald in artikel 

32, indien het niet gepaard gaat met een motivering waarom de aanvrager al dan niet als een integer en 

betrouwbaar persoon wordt of niet meer wordt beschouwd.  

 

7. Het is een van de fundamentele rechten van de mens om zich te kunnen verdedigen tegen de 

aantijging, al of niet achterdochts, zeker vanwege een Overheid,  niet of niet meer als een integer en 

betrouwbaar persoon te worden beschouwd. 

 

V.B. De visumaanvragen werden totaal onkundig behandeld met miskenning van de feiten, stukken en 

rechten van verzoekers. 

 

1. Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond 

 

1.1 Deze motivering dient verworpen te worden omdat de Belgische Staat faalt in haar motiveringsplicht 

en de rechten van verdediging schendt wanneer ze zich beperkt tot het gewoon overnemen van de 

vermelding van art. 32 1.a)ii) van de Verordening zonder te preciseren waarin de verzoekers te kort 

schieten in het voldoende aantonen van het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf. 

 

1.2. Immers bewijzen de bij de aanvraag neergelegde stukken op meer dan voldoende wijze zowel het 

doel van het voorgenomen verblijf, FAMILIEBEZOEK, als de omstandigheden, HET VERBLIJVEN IN 

HET GEZIN van hun schoonzoon, enige dochter en kleindochter. 

 

- Het vakje 'Bezoek aan familie' onder 21 van het door verzoekers ingediend geharmoniseerd 

aanvraagformulier was aangekruist (stuk 29b - 30b). 

 

- De uitnodigingsbrief dd 7/10/2014 vanwege de schoonzoon vermeldt expliciet "uitnodig voor een kort 

verblijf van 90 dagen in ons gezin in België" (stuk 3a). 

 

- Aan de uitnodigingsbrief waren attesten gevestigd, zoals Samenstelling van gezin (stuk 8), afschrift 

huwelijksakte (stuk 9). 

 

- De verbintenis tot tenlasteneming door de schoonzoon onderetekend dd 2/10/2014 en afgeleverd voor 

legalisatie van de handtekening van de garant op 7/10/2014 door de Stad Brussel voorziet tevens 

expliciet  "Doel van het verblijf van de vreemdeling : FAMILIEBEZOEK (stukken 4a - 5a). 

 

1.3. Daarenboven werd er geen rekening gehouden met de reeds eerder afgeleverde visums, die allen 

gebaserd waren op dezelfde redenen en gemotiveerd waren met dezelfde stukken, die 

ontegensprekelijk het familiebezoek bewijzen. 

 

2. * Andere : Betrokkene legt geen recente bewijzen van vervoersbewijzen, betrokkene legt een oude 

boeking van vervoersbewijzen voor. 

 

2.1. De weigeringsbeslissingen waartegen beroep voorzien niet in de aankruising van het vak 9 "uw 

voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten kon niet 

worden vastgesteld". 

 

2.2. M.a.w de vrees vanwege de wederpartij dat de aanvragers na het verstrijken van het visum de 

lidstaat niet zouden verlaten was geen uitdrukkelijk weigeringsmotivering, alhoewel een vervoerbewijs, 
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waarvan men DENKT, niet eens verifiëert, of die nog geldig is wel wordt weerhouden als 

weigeringsmotivering. 

 

2.3. In de stukken van de wederpartij is het volgende terug te vinden : 

"Avis négatif, They were refused a family reunion before. Could be that these people wil stay in BE now. 

Their daughter did the same and the themselves wanted to go live in BE when the applied last time for 

their D-visa which was refused. 

Danger d'établissement (à préciser), They already applied for a family reunion which was refused. 

We have strong doubts that thes people wil return to UA. Their daughter did the same. The garant is a 

lawyer so probably he will do everything in his power to keep these people in BE. 

But au voyage imprécis, vist of 3 months or family reunion like last application ? 

Rejet du visa précédant (à préciser), file 32489/PSN:5171190" 

 

2.4. Opmerkelijk is er nergens in het dossier van de wederpartij te vinden dat verzoekers na de 

geweigerde aanvraag om gezinshereniging in 2004, verschillende malen naar België zijn kunnen komen 

met een afgeleverde visum kort verblijf en STEEDS TIJDIG NAAR UA zijn teruggekeerd. 

 

2.5. Uit de lezing van vorig commentaar kan men maar voor de zoveelste keer herhalen hoe onkundig 

en willekeurig visumaanvragen worden behandeld in tegenstrijd met de waarborgen verleend in de 

Visumcode. 

 

2.6. En meer, men schuwt er niet voor terug, op achterdochtige wijze, Belgische onderdanen, die het 

beroep van advocaat uitoefenen,  als gevaarlijke onbetrouwbare mensen te beschouwen : " The garant 

is a lawyer so probably he will do everything in his power to keep these people in BE". 

 

2.7. De wederpartij is zeer slecht geplaatst om de garant als niet integer, niet betrouwbaar en gevaarlijk 

te beschouwen, omdat hij zijn rechten kent, terwijl men kan vaststellen dat de Wederpartij onmetelijk - te 

veel keer - reeds is veroordeeld zowel door de nationale als de internationale rechtsmachten wegens 

schending van nationale en internationale rechtsnormen. 

 

2.8. Het feit dat de dochter van verzoekers in België is gebleven na het verstrijken van haar visum om 

met de garant te trouwen was gewaarborgd, niet door verwerende partij, maar door een uitspraak van 

het Hof van de Rechten van de Mens, die opnieuw verwerende partij had veroordeeld wegens 

schending van internationale rechtsnormen .  

 

2.9. Ook hier faalt de Belgische Staat evident in haar motiveringsplicht, want nergens vermeldt de 

Verordening de verplichting om een vervoerbewijs voor te leggen. 

 

2.10. Immers hoe kan men een vervoerbewijs voorleggen terwijl men niet eens meer zeker kan zijn dat 

een visum wordt toegestaan.  

 

2.11. Het huidig geval bewijst zulks meer dan ooit. 

 

2.12. Verzoekers zijn over de jaren heen verschillende keren op familiebezoek in het gezin van hun 

schoonzoon in België geweest waarbij zij zonder enig probleem een visum "Familiebezoek kort verblijf" 

hebben verkregen en de voorwaarden ervan strikt hebben opgevolgd, in het bijzonder ook de tijdige 

terugkeer naar hun moederland. 

 

2.13. Toen verzoekers in juli 2014 hun visum hebben aangevraagd, was er geen enkele onzekerheid dat 

de visa zouden geweigerd worden, daar er geen gewijzigde omstandigheden waren ten aanzien van de 

vorige jaren. Daarom heeft de schoonzoon voor zijn schoonouders een vliegticket heen en terug 

geboekt via internet (stukken 31 à 34 heenreis Kiev-Brussel 19/7/2014 - terugreis Brussel-Kiev 

14/10/2014 ). 

 

2.14. Toen de Consul heeft gemeend niet meer zelf kundig te kunnen oordelen en het dossier naar 

Brussel had doorverwezen, heeft de schoonzoon verzoekers aangeraden om onmiddellijk met Oekraïne 

Airlines kontakt op te nemen teneinde de vliegticketten, weliswaar tegen een opleg, op vrije datums te 

plaatsen. Dat is ook geschied op 18/7/2014 waarbij de dienst City Ticketing Office een stuk heeft 

afgegeven vermeldend de telefoonnummers voor het opnieuw laten vaststellen van de datums heen- en 

terugreis (stuk 36  Ticket Status TICKETED).   
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2.15. Het stuk 36 was wel degelijk aan het dossier toegevoegd (zie stukken wederpartij en commentaar) 

: "transport reservation is not in order - apllicants present old tickets booking for 19.07-14.10.2014 and 

telephone of City Ticketing Office is provided by handwriting to verify the tickets reservation for the past 

dates ! - Probably the reservation was renewed but not dates are mentionned voir 12088 transport 

reservation is not informative". 

 

2.16. Indien de dienst Visum te Kiëv of in België enige twijfel koesterde over het al of niet nog geldig zijn 

van de Tickets heen- en terug, dan had het volstaan om verzoekers om een bijkomend document ter 

bewijs te vragen, in plaats van over te gaan tot een persoonlijke twijfelachtige afweging  ("Probably the 

reservation was renewed"). 

 

2.17. Daarenboven is het nu wel zeer ongepast vanwege de Belgische Staat te spreken van een "oude 

boeking", terwijl de vliegticketten nog geldig zijn maar de datums werden geannuleerd tot nader order. 

Die datums kunnen echter maar vastgelegd worden zodra een visum wordt toegestaan.  

 

3 * Tenlasteneming is ontvankelijk en geweigerd. De garant legt een aanslagbiljet voor, aanslagjaar 

2013 en inkomsten van 2012: 8441 euro gezamenlijk belastbaar inkomen. Dit is niet voldoende om 

betrokkene ten laste te nemen. 

 

3.1. Deze motivering van de Belgische Staat faalt volledig in rechte als in feite en is zelfs discriminatoir 

en strijdig met de bepalingen van Artikel 38, 39 van de Verordening (Visumcode) 

 

3.2. De verwerende partij heeft gefaald bij het inzetten van geschikte medewerkers met passende 

opleiding inzake communautaire en nationale wetgeving , zoals hierna wordt aangetoond bij de 

bespreking van de ongegronde motiveringen van de verwerende partij in de beslissing waartegen 

beroep en vaststellend in het commentaar (cfr. stukken wederpartij): 

 

"tax declaration for 2013 of garant is present, BUT:garant writes that his income was 16380 euro netto in 

2013: though in declaration we can see only 8441 euro + garabt writes that he obtains more than 

100.000 euro royalties which is not mentionned in the tax declaration 2013",  

 

3.3. terwijl stuk 12b aanslagbiljet AJ 2013 onder code 1156, 144.500,00 euro bevat en stuk 13b AJ 2014 

onder code 1156 136.000,00 euro bevat (zie ook stukken 10b,11b code 1157) dus meer dan 100.000,00 

euro per inkomstenjaar. 

 

3.4. Tevens heeft verwerende partij gehandeld zonder zich te onthouden van discriminatie op grond van 

afkomst en overtuiging, zoals hierna verder wordt verduidelijkt. 

 

3.5. Artikel 3bis van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen voorziet : 

 

"Onverminderd andere bepalingen van deze wet, kan het bewijs van voldoende middelen van bestaan 

worden geleverd door het overleggen van een attest van tenlasteneming, waarin een natuurlijke 

persoon die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit ...  De Koning 

bepaalt de voorwaarden waaraan de verbintenis tot tenlasteneming moet beantwoorden ..." 

 

3.6. Afdeling 1 bis, artikel 17/4 §2 1° van het KB 8/10/1981 voorziet : 

 

  "§ 2. Wanneer de verbintenis tot tenlasteneming gelegaliseerd werd, moet de vreemdeling ten opzichte 

van wie zij werd aangegaan, zich binnen een termijn van zes maanden vanaf de in § 1, eerste lid, 

vermelde datum aanbieden bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn 

verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland om er samen met de gelegaliseerde 

verbintenis tot tenlasteneming de volgende documenten over te leggen: 

1° een loonfiche of een document, opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of 

jaarlijkse netto-/bruto- inkomsten van de garant blijken of wanneer hij één van deze stukken niet kan 

overleggen, enig ander document waarin het bedrag van de inkomsten van de garant vermeld wordt; ..." 

 

3.7.De bepaling van Afdeling 1 bis, artikel 17/4 §2 1° van het KB 8/10/1981 is nietig en kan geen gevolg 

kennen wegens discriminatie. 
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3.8. Immers art 3bis voormeld stelt dat het voldoende is over voldoende middelen te beschikken, terwijl 

Afdeling 1 bis, artikel 17/4 §2 1° voormeld, alle personen die over voldoende middelen beschikken, maar 

die geen jaarlijks inkomen hebben, uitsluit.  

 

3.9. Met andere woorden kunnen volgens Afdeling 1 bis, artikel 17/4 §2 1° voormeld en circulaires die 

daarop zijn gebaseerd slechts personen met een jaarlijks inkomen zich garant stellen en niet personen 

die, even goed Belg zijn en over voldoende middelen beschikken maar die geen jaarlijks inkomen 

hebben. Zulks is totaal discriminatoir. 

 

3.10. In ondergeschikte orde spreekt de bepaling van Afdeling 1 bis, artikel 17/4 §2 1° van het KB 

8/10/1981 over inkomsten. Nergens in deze bepaling wordt er gesteld dat met inkomsten slechts is 

bedoeld beroepsinkomsten. 

 

3.11. In haar motivering verwijst de Belgische Staat ten onrechte beperkend naar "Gezamenlijk 

belastbaar inkomen", terwijl ze de andere aangegeven en belastbare inkomsten opzettelijk negeert of 

niet kundig is met het lezen van aanslagbiljetten die ze zelf in het leven heeft geroepen. 

 

3.12. De Belgische Staat, terwijl ze kan vaststellen op het aanslagbiljet AJ 2013 (stuk 12a) dat er een 

aanslag is gevestigd van 37.518,51€ , kan toch moeilijk aannemen dat er slechts een inkomen is van  

8.441€ ! 

 

3.13. Het is evident dat voor de beoordeling van "over voldoende middelen beschikken" alle jaarinkomen 

in aanmerking dient genomen te worden en niet uitsluitend het beroepsinkomen. 

 

3.14. Dat had de schoonzoon duidelijk toegelicht in een nota (stuk 37) toegevoegd aan de 

uitnodigingsbrief van 7/10/2014 (Stuk 3). 

 

3.15. Wat het gezamenlijk belastbaar inkomen betreft: 

 

Bij de beoordeling van het gezamenlijk belastbaar inkomen diende de belgische Staat op kundige wijze 

te werk te gaan en mocht zij zich niet zomaar beperken tot het overnemen van een bedrag vermeld op 

de aangifte zonder rekening te houden met andere facetten die het reëel inkomen bepalen. Aan het 

bedrag vermeld onder "gezamenlijk belastbaar inkomen" dienen toegevoegd te worden : 

 

- Het op het aanslagbiljet vermeld bedrag aan huwelijkscoëfficient.  

 

- Bewezen afschrijvingen die in de kosten zijn vervat, daar het bedrag aan afchrijvingen het bedrag 

onder "gezamenlijk belastbaar inkomen" verminderen. 

 

Zo geldt in casu voor het AJ 2013 

- gezamenlijk belastbaar inkomen (Stuk12c)    8.441,93€ 

- Huwelijkscoëfficient (Stuk12c)    2.293,78€ 

- Afschrijvingen (Stuk16)    15.714,55€ 

- Totaal       26.450.26€ 

 

3.16. Daar volgens de gepubliceerde informatie van juli 2012 door FOD Binnenlandse Zaken, Algemene 

Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken voor Familiebezoek 1E en 2E graad de garant moet 

beschikken over een maandelijks bedrag van 800€ meer 150€ per persoon ten laste en meer 150€ per 

persoon waarvoor er garantie wordt gesteld. 

 

3.17. In casu van de schoonzoon die slechts de stiefdochter ten laste heeft (Stuk 12b) zou hij dus 

moeten aantonen maandelijks te beschikken over 800 + 150 + 300 = 1.250€, terwijl is aangetoond te 

beschikken over 26.450,26 / 12 = 2.204.19€, laat staan wat hierna volgt inzake ander inkomen. 

 

3.18. Wat het jaarlijks inkomen buiten beroepsinkomen betreft: 

 

Zoals de schoonzoon in zijn email van 22/7/2014 aan de dienst vreemdelingenzaken (Stuk 26a) ter 

attentie van de heer K.Barbaix uitvoerig heeft toegelicht bestaat zijn jaarlijks inkomen uit enerzijds 

beroepsinkomsten en anderzijds royalties zoals hij jaarlijks aangeeft onder de codes 1156/ 1157. De 

jaarlijkse royalties zijn netto-bedragen (Bruto - forfaitaire aftrek van 15%) en staan vermeld voor  :  

 



  

 

RvV X - Pagina 8 van 16 

- (Stuk 10b)  AJ 2011 code 1157 114.900,45 

- (Stuk 11b)  AJ 2012 code 1157 121.074,00 

- (Stuk 12b)  AJ 2013 code 1156 144.500,00 

- (Stuk 13b)  AJ 2014 code 1156 136.000,00  

 

Diezelfde email van 22/7/2014 alsook de toelichting (stuk 37) heeft de schoonzoon tevens gevoegd bij 

de uitnodigingsbrief van 7/10/2014 (Stuk 3a) die hij aan de Ambassade heeft gericht. 

 

3.19. Mitsdien is er genoegzaam bewezen dat de schoonzoon over voldoende middelen beschikt en dat 

er geen reden was om de garantie te weigeren, tenzij men als rechtsregel zou poneren dat in  een 

"Decromatische Rechtsstaat",  de Staat alle willekeur aan de dag mag leggen. 

 

4 * Voldoende middelen van bestaan in hoofde van verzoekers ... 

 

1. Deze motivering van de verwerende partij faalt in de mate dat de motivering onder 3 faalt.  

 

2. Daarenboven verkeerden verzoekers in de omstandigheden zoals voorzien door artikel 14.6. van de 

verordening (Visumcode), zoals hiervoor duidelijk is aangetoond. “ 

 

3.3. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen als volgt: 

 

“Zij betogen dat de verwerende partij niet preciseert waarin zij tekort schieten in het voldoende aantonen 

van het doel en omstandigheden van het verblijf. Zij menen afdoende te hebben aangetoond hun 

dochter, schoonzoon en kleindochter te willen bezoeken en bij hen in het gezin te verblijven. De datums 

van de vliegtickets zouden geannuleerd zijn tot nader order, waardoor niet gesteld zou kunnen worden 

dat het zou gaan om een oude boeking. Afdeling 1bis artikel 17/4 §2, 1° van het KB zou nietig zijn. 

Nergens zou gesteld worden dat met inkomsten slechts het beroepsinkomsten wordt bedoeld en zij 

menen dat de verwerende partij rekening had moeten houden met andere facetten die het reëel 

inkomen bepalen, zoals de jaarlijkse royalties. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat de visumaanvraag van verzoekers geweigerd werd 

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 visumcode, dat luidt 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; 

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, (…) (eigen onderlijning) 

Uit de lezing van die bepaling volgt dat de verwerende partij op grond van verschillende redenen een 

aanvraag kan weigeren en dat niet in een systeem van cumulatieve voorwaarden wordt voorzien. 

De vaststelling dat aan één van de opgesomde weigeringsmotieven, vermeld onder artikel 32 van de 

Visumcode, wordt voldaan, volstaat om een visumaanvraag te weigeren. Dat heeft tot gevolg dat indien 

de bestreden beslissing op correcte wijze gesteund is op één van die criteria, die elk op zich 

determinerend kunnen zijn, de bestreden beslissing afdoende gemotiveerd is en de overige motieven 

als overbodige motieven moeten worden afgedaan. 

De weigering van de visumaanvraag werd als volgt gemotiveerd: 
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Betrokkene legt geen recente reservatie van vervoersbewijzen voor, het zijn oude boekingen dat 

betrokkene voorlegt 

nde middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van 

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

naar een derde land waar u met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijk te verkeren deze 

middelen legaal te verkrijgen. 

 

De garant legt een aanslagbiljet personenbelasting voor van 2013 met inkomsten 2012 van 8441 euro 

gezamenlijk belastbaar inkomen; dit is niet voldoende om betrokkene ten laste te nemen. 

ende financiële dekking voor het voorziene verblijf, aangezien de 

tenlasteneming niet is aanvaard. Daarenboven levert betrokkene geen bewijs van financiële middelen 

aan de hand van een nominatieve aankoopbordereau van Travelcheques of een kredietkaart bruikbaar 

om het Belgische grondgebied gelinkt aan een persoonlijke bankrekening met voldoende beschikbare 

middelen. 

tenlasteneming voorgelegd, ondertekend door [L.J.] voorgelgd. De bestreden beslissing stelt 

daaromtrent “Tenlasteneming is ontvankelijk en geweigerd. De garant legt een aanslagbiljet 

personenbelasting voor van 2013 met inkomsten 2012 van 8441 euro gezamenlijk belastbaar inkomen; 

dit is niet voldoende om betrokkene ten laste te nemen. 

Verzoekers tonen niet aan dat de verwerende partij, op grond van het aanslagbiljet van de belastingen, 

dat door de garant werd overgemaakt, een foutieve vaststelling werd gemaakt. Het is geenszins 

kennelijk onredelijk dat de verwerende partij, teneinde na te gaan of de tenlasteneming ontvankelijk is, 

zich baseerde op de belastingaangifte om de effectieve netto-inkomsten na te gaan. De bestreden 

beslissing stelt onder meer vast dat verzoekers zelf niet beschikken over voldoende middelen van 

bestaan om hun verblijf in België te kunnen bekostigen: “Daarenboven levert betrokkene geen bewijs 

van financiële middelen aan de hand van een nominatieve aankoopbordereau van Travel-cheques of 

een kredietkaart bruikbaar op het Belgische grondgebied gelinkt aan een persoonlijke bankrekening met 

voldoende beschikbare middelen.” Verzoekers gaan niet in op voormelde vaststelling waardoor zij niet 

aantonen dat zij wel een bewijs zouden hebben aangebracht van de financiële middelen waarover zij 

beschikken. Verzoekers tonen niet aan met welke elementen geen rekening zou zijn gehouden bij het 

nemen van de bestreden beslissing. 

Het feit dat er geen terugkeerticket werd voorgelegd, liet de verwerende partij toe om te oordelen dat 

verzoekers geen bewijs van terugkeer naar hun herkomstland voorleggen. 

Waar verzoekers aangeven als zou afdeling 1bis artikel 17/4 §2, 1° van het KB nietig zijn, staven zij 

enerzijds hun bewering niet, en tonen zij anderzijds niet aan dat de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen bevoegd zou zijn om zich uit te spreken over de wettigheid van een bepaling uit een KB. 

De voorgehouden schendingen worden niet aannemelijk gemaakt.” 

 

3.4. In zoverre verzoekers met het motiveringsbeginsel doelen op de formele motiveringsplicht, dient 

gesteld dat de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft de 

bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft 

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

beschikt (RvS 10 december 2002, nr. 113.439). 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.  

 

De bestreden beslissingen moeten duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan 

tot de weigering van de afgifte van het visum voor kort verblijf wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissingen wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 32 van de Visumcode.  

 

Wat betreft de motivering in feite, zijn de bestreden beslissingen, in tegenstelling tot wat verzoekers 

betogen, gesteund op twee weigeringsmotieven.  

 

Een eerste weigeringsgrond bestaat erin dat verzoekers het doel en de omstandigheden van het voor-

genomen verblijf onvoldoende hebben aangetoond. Daarbij preciseert de gemachtigde dat verzoekers 

geen recente bewijzen van vervoersbewijzen voorleggen, maar een oude boeking.  
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Een tweede weigeringsgrond bestaat erin dat verzoekers niet hebben heeft aangetoond over voldoende 

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

terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor de doorreis naar een derde land waar zij met 

zekerheid zullen worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren deze middelen legaal te 

verkrijgen. Daarbij preciseert de gemachtigde ten eerste dat de tenlasteneming wordt geweigerd, 

aangezien de garant een aanslagbiljet voorlegt, aanslagjaar 2013 en inkomsten van 2012, met 8841 

euro gezamenlijk belastbaar inkomen, hetgeen als niet voldoende wordt beschouwd om verzoekers ten 

laste te nemen. Ten tweede stelt de gemachtigde dat er geen bewijs van voldoende financiële dekking 

voor het voorziene verblijf is, aangezien de tenlasteneming niet is aanvaard. Daarenboven leveren de 

verzoekers geen bewijs van financiële middelen aan de hand van een nominatieve aankoopbordereau 

van travelcheques of een kredietkaart bruikbaar op het Belgische grondgebied gelinkt aan een 

persoonlijke bankrekening met voldoende beschikbare middelen.  

 

Verzoekers, die weliswaar beweren dat de motivering faalt, maken niet duidelijk op welk punt deze 

formele motivering hen niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke 

gegevens de bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat niet zou zijn voldaan aan het hiervoor 

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekers, waar zij 

aanvoeren dat de bestreden beslissingen falen in de motiveringsplicht, in wezen de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoeren. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet 

tot de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve 

overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

In het bijzonder houdt de materiële motiveringsplicht in dat iedere administratieve rechtshandeling moet 

steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen 

is en die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 

14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

De materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens 

aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. Zo hiervan al dan niet 

op afdoende wijze blijk van moet worden gegeven in het besluit zelf, lijkt de mogelijkheid tot controle 

hierop te vereisen dat die grondslag blijkt uit het administratief dossier. 

 

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 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 betreffende 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. De zorgvuldigheidsplicht houdt ook in dat de 

overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van 

zaken een beslissing te kunnen nemen (RvS 11 juni 2002, nr. 107.624). 

 

3.5. De schending van de materiële motiveringplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

onderzocht in het licht van relevante bepalingen van de Visumcode. 

 

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. 

(…) 

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. 
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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 (…)” 

 

Artikel 23, lid 4 van de Visumcode bepaalt dat een visum kan worden geweigerd overeenkomstig artikel 

32, lid 1 van de Visumcode.  

 

Artikel 32, lid 1 van de Visumcode bepaalt: 

 

“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 

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.” 

 

In tegenstelling tot wat verzoekers betogen, volgt uit de samenlezing van deze bepalingen dat de 

verwerende partij op grond van elk van de hierboven vermelde motieven de aanvraag kan weigeren. 

Daarbij is niet voorzien in een systeem van cumulatieve weigeringsmotieven op grond waarvan men het 

visum zou kunnen weigeren. De vaststelling dat is voldaan aan één van de opgesomde weigerings-

motieven zoals vermeld onder artikel 32, lid 1 hiervoor geciteerd, 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 is gemotiveerd en de overige weigeringsgronden als overtollig moeten worden beschouwd. 

 

Bij het onderzoek van een aanvraag voor een visum kort verblijf, beschikt de gemachtigde over een 

ruime beoordelingsmarge met betrekking tot de relevante toepassingsvoorwaarden van de artikelen 23, 

lid 4 en 32, lid 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. 60-63). 

 

3.6. Zoals vermeld luidt de eerste weigeringsgrond als volgt:  

 

“* Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond 
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* Andere : 

 

Betrokkene legt geen recente bewijzen van vervoersbewijzen, betrokkene legt een oude boeking van 

vervoersbewijzen voor. 

 

In tegenstelling tot wat verzoekers beweren werd wel gepreciseerd waarom het doel en de omstandig-

heden van het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn aangetoond, met name omdat geen recente 

bewijzen van vervoersbewijzen voorlagen maar oude boekingen werden voorgelegd.  

Verzoekers voeren aan dat bij de aanvraag stukken werden neergelegd die het doel van het 

voorgenomen verblijf alsook de omstandigheden van het verblijf aantoonden. Verzoekers zetten uiteen 

 

“- Het vakje 'Bezoek aan familie' onder 21 van het door verzoekers ingediend geharmoniseerd 

aanvraagformulier was aangekruist (stuk 29b - 30b). 

 

- De uitnodigingsbrief dd 7/10/2014 vanwege de schoonzoon vermeldt expliciet "uitnodig voor een kort 

verblijf van 90 dagen in ons gezin in België" (stuk 3a). 

 

- Aan de uitnodigingsbrief waren attesten gevestigd, zoals Samenstelling van gezin (stuk 8), afschrift 

huwelijksakte (stuk 9). 

 

- De verbintenis tot tenlasteneming door de schoonzoon onderetekend dd 2/10/2014 en afgeleverd voor 

legalisatie van de handtekening van de garant op 7/10/2014 door de Stad Brussel voorziet tevens 

expliciet  "Doel van het verblijf van de vreemdeling : FAMILIEBEZOEK (stukken 4a - 5a).” 

 

Dit alles vindt steun in het administratief dossier.  

Verzoekers wijzen tevens op eerdere afgeleverde visa die alle gebaseerd waren op dezelfde redenen, 

met name familiebezoek, hetgeen ook steun vindt in het administratief dossier. Zo blijken visa te zijn 

afgegeven in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010. 

 

Verzoekers verwijzen verder naar de eerdere visumaanvragen van 7 juli 2014 waarbij zij vliegtickets 

voorlegden met heenreis Kiev-Brussel op 19 juli 2014 en terugreis Brussel-Kiev op 14 oktober 2014. 

Omdat hun visumaanvraag werd geweigerd, zou hun schoonzoon hebben aangeraden om de 

vliegtuigtickets op vrije datums te plaatsen, hetgeen geschiedde op 18 juli 2014. Bij de nieuwe 

aanvragen van 3 november 2014, vermeld in punt 1.3 en waarvan de thans bestreden beslissingen het 

gevolg zijn, werd een stuk gevoegd van de dienst City Ticketing Office met een telefoonnummer voor 

het opnieuw laten vaststellen van de datum van de heen- en terugreis.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers naar aanleiding van de visumaanvragen van 3 

november 2014 inderdaad de vliegtuigtickets voorlegden die eerder werden voorgelegd in het kader van 

de visumaanvragen van 7 juli 2014 doch daarbij ook een stuk bijvoegden van de City Ticketing Office te 

Kiev. In dit stuk werden de vliegtuigtickets voorzien van een status “ticketed” en werd met de hand een  

telefoonnummer geschreven.  

 

Uit de bestreden beslissingen blijkt niet dat omtrent het laatst vermeld stuk wordt gemotiveerd. In het 

visumformulier nr. 44247588.txt, dat zich bevindt in het administratief dossier, wordt gesteld: “transport 

reservation is not in order - applicants present old tickets booking for 19.07-14.10.2014 and telephone of 

City Ticketing Office is provided by handwriting to verify the tickets reservation for the past dates ! - 

Probably the reservation was renewed but not dates are mentioned voir 12088 transport reservation is 

not informative”. 

 

Hieruit blijkt dat wordt aangenomen dat de vliegtuigtickets waarschijnlijk werden hernieuwd, maar stelt 

men vast dat er geen data worden vermeld. Hoewel men het handgeschreven telefoonnummer op het 

stuk heeft opgemerkt, blijkt uit het administratief dossier niet dat contact werd opgenomen met City 

Ticketing Office  

 

Daargelaten de vraag of van de verwerende partij kon worden verwacht dat zij contact opnam met City 

Ticketing Office, ziet de Raad evenwel – in het licht van alle elementen in het administratief dossier, met 

name de eerdere verleende visumaanvragen in het kader familiebezoek en de stavingsstukken m.b.t. 

het doel en het verblijf die werden voorgelegd in het kader van de visumaanvragen van 3 november 

2014 – niet in hoe de enkele vaststelling dat geen recente bewijzen van vervoersbewijzen werden 
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voorgelegd maar wel een oude boeking, in casu de conclusie dat het doel en de omstandigheden van 

het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn aangetoond op deugdelijke wijze kan gronden. 

 

In de nota met opmerkingen gooit de verwerende partij het over een andere boeg en wordt het volgende 

toegelicht: “Het feit dat er geen terugkeerticket werd voorgelegd, liet de verwerende partij toe om te 

oordelen dat verzoekers geen bewijs van terugkeer naar hun herkomstland voorleggen.” 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat deze toelichting een a posteriori motivering betreft die niet in de 

bestreden beslissingen noch in het administratief dossier is terug te vinden. Bovendien mist deze 

toelichting feitelijke grondslag daar er wel terugkeertickets werd voorgelegd. Ten slotte benadrukken 

verzoekers dat de weigeringsgrond “uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het 

verstrijken van het visum te verlaten niet kon worden vastgesteld” niet werd aangekruist. Zij kunnen 

daarin worden gevolgd. Er blijkt uit de bestreden beslissingen geenszins dat de gemachtigde een vrees 

koesterde dat verzoekers na het verstrijken van het visum België niet zouden verlaten. Evenmin blijkt dit 

uit het administratief dossier.  

 

De Raad besluit dat uit de bestreden beslissingen en uit het administratief dossier niet blijkt dat het doel 

en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf op de vereiste zorgvuldige wijze, rekening 

houdend met alle elementen in het administratief dossier, werden onderzocht.  

De eerste weigeringsgrond mist dan ook een deugdelijke materiële grondslag.  

 

3.7.  De tweede weigeringsgrond luidt als volgt: 

 

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

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

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

deze middelen legaal te verkrijgen 

 

* Tenlasteneming is ontvankelijk en geweigerd. 

 

 De garant legt een aanslagbiljet voor,  aanslagjaar 2013 en inkomsten van 2012: 8441 euro 

 gezamelijk belastbaar inkomen. Dit is niet voldoende om betrokkene ten laste te nemen. 

 

* Geen bewijs van voldoende financiële dekking voor het voorziene verblijf, aangezien de 

tenlasteneming niet is aanvaard. Daarenboven levert betrokkene geen bewijs van financiële middelen 

aan de hand van een nominatieve aankoopbordereau van Travelcheques of een kredietkaart bruikbaar 

op het Belgische grondgebied gelinkt aan een persoonlijke bankrekening met voldoende beschikbare 

middelen.” 

 

Uit artikel 14 van de Visumcode volgt dat visumaanvragers de volgende bewijzen dienen voor te leggen: 

“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;”.  

 

Bovengenoemd artikel legt dus een bestaansmiddelvereiste op.  

 

Artikel 5, lid 3 van de Schengengrenscode luidt:  

 

“Bij de beoordeling van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de duur en het doel van het 

verblijf, alsmede met de gemiddelde prijzen voor kost en inwoning in de betrokken lidstaat of lidstaten, 

bepaald op basis van een goedkoop verblijf, vermenigvuldigd met het aantal verblijfsdagen. 

 

De door elk van de lidstaten vastgestelde richtbedragen worden meegedeeld aan de Commissie, 

overeenkomstig artikel 34. 

 

De aanwezigheid van voldoende bestaansmiddelen kan worden beoordeeld aan de hand van contant 

geld, reischeques en creditcards die de onderdaan van een derde land in bezit heeft. Borgstellingen, 

voorzover de nationale wetgeving daarin voorziet, en garantstellingsverklaringen van de gastheer/-
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vrouw als gedefinieerd in de nationale wetgeving, ingeval de onderdaan van een derde land bij een 

gastheer/-vrouw verblijft, kunnen eveneens als bewijs van voldoende middelen van bestaan gelden.” 

 

Blijkens artikel 3bis van de Vreemdelingenwet, kan “het bewijs van voldoende middelen van bestaan 

worden geleverd door het overleggen van een attest van tenlasteneming”. De betrokkene die niet 

beschikt over persoonlijke bestaansmiddelen, kan aldus een beroep doen op een garant, mits voldaan is 

aan bepaalde voorwaarden. In hoofdzaak dient de garant aan te tonen persoonlijk over voldoende 

middelen van bestaan te beschikken. 

 

Overeenkomstig de artikelen 17/3 en 17/4 het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

het kader van een verbintenis tot tenlasteneming volgende documenten worden voorgelegd: een 

loonfiche of een document, opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse 

netto-/bruto-inkomsten van de garant blijken of wanneer hij één van deze stukken niet kan overleggen, 

enig ander document waarin het bedrag van zijn inkomsten wordt vermeld. 

 

Verzoekers betogen dat de verwerende partij in de beslissingen ten onrechte beperkend naar 

“Gezamenlijk belastbaar inkomen” verwijst, terwijl ze de andere aangegeven en belastbare inkomsten 

opzettelijk negeert of niet kundig is in het lezen van aanslagbiljetten. Verzoekers wijzen erop dat het 

evident is voor de beoordeling van de bestaansmiddelenvereiste om alle jaarinkomens in aanmerking te 

nemen en niet uitsluitend het beroepsinkomen. Verzoekers verwijzen naar een document dat werd 

toegevoegd aan de uitnodigingsbrief in het kader van de visumaanvragen van 3 november 2014. Ze 

halen aan dat de verwerende partij er attent op werd gemaakt dat het jaarlijks inkomen van de garant 

bestaat uit beroepsinkomsten, enerzijds, en royalties die hij jaarlijks aangeeft onder de codes 1156, 

anderzijds.  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de visumaanvragen van 3 november 2014 gingen vergezeld van 

een uitnodigingsbrief, waarin een inventaris was opgenomen van de stavingstukken. Er werd melding 

gemaakt van twee verbintenissen tot tenlasteneming van 7 oktober 2014 (bijlagen 3bis) en een 

document getiteld “verrechtvaardiging inkomen garant”.  

 

In dit document “verrechtvaardiging inkomen garant”, dat zich in het administratief dossier bevindt, gaf 

de garant aan dat hij, enerzijds, beschikt over een jaarlijks netto-beroepsinkomen als zelfstandig 

advocaat hoger dan 25.000 euro, en dat hij, anderzijds, beschikt over een jaarlijks “roerend inkomen” 

hoger dan 100.000 euro. Hij zette daarbij uiteen “Ik ontvang reeds tientallen jaren royalties uit 

concessie, de welke voor het netto-bedrag jaarlijks zijn aangegeven (bruto – forfaitaire aftrek van 15%) 

en belast onder de rubriek 1156.” 

Ter staving van het jaarlijks inkomen werden drie aanslagbiljetten voorgelegd voor de jaren 2011, 2012 

en 2013, zoals blijkt uit het administratief dossier. 

Uit de bestreden beslissingen en het administratief dossier blijkt dat het laatste aanslagbiljet, met name 

voor het jaar 2013, werd beoordeeld.  

 

In het aanslagbiljet wordt onder de rubriek “Vaststelling van de belastbare inkomsten” melding gemaakt 

van “inkomsten van kapitalen en roerende goederen – verhuring van roerende goederen” waarbij onder 

rubriek 1156 de som van 144.500 euro wordt vermeld.  

 

Uit lezing van de bestreden beslissingen volgt dat enkel rekening werd gehouden met de beroeps-

inkomsten als zelfstandige waarbij wordt verwezen naar 8841 euro gezamenlijk belastbaar inkomen, 

hetgeen de verwerende partij niet voldoende acht om verzoekers ten laste nemen.  

 

Over de overige jaarlijkse inkomsten van de garant, met name de “inkomsten van kapitalen en roerende 

goederen – verhuring van roerende goederen” en het bedrag van 144.500 euro dat wordt vermeld onder 

rubriek 1156 wordt niet gemotiveerd in de bestreden beslissing. Waarom deze roerende inkomsten 

volledig buiten beschouwing worden gelaten en niet worden meegenomen in de beoordeling of de 

garant over voldoende middelen van bestaan beschikt, blijkt niet uit de bestreden beslissingen.  

 

De Raad stelt vast dat noch de Vreemdelingenwet, noch het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen uitdrukkelijk bepalen dat bij de beoordeling of de garant over voldoende middelen van 

bestaan beschikt, bepaalde inkomsten – zoals roerende inkomsten – kunnen worden uitgesloten.  
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In visumformulier nr. 44247264.txt, dat zich in het administratief dossier bevindt, wordt vermeld “garant 

writes that he obtains more than 100.000 euro which is not mentioned in the tax declaration 2013”. 

 

De Raad stelt vast dat deze vaststelling feitelijke grondslag mist. Immers was in het document “verrecht-

vaardiging inkomen garant” voor wat betreft het jaarlijkse roerend inkomen hoger dan 100.000 euro 

duidelijk toegelicht “Ik ontvang reeds tientallen jaren royalties uit concessie, de welke voor het netto-

bedrag jaarlijks zijn aangegeven (bruto – forfaitaire aftrek van 15%) en belast onder de rubriek 1156.” In 

het aanslagbiljet van 2013 staat onder rubriek 1156 duidelijk de som van 144.500 euro te lezen. De 

vaststelling dat het aanslagbiljet 2013 geen melding maakt van een inkomen van meer dan 100.000 

euro, berust dan ook een foutieve feitenvinding. In tegenstelling tot wat verwerende partij betoogt in haar 

nota, is het duidelijk dat in casu wel een foutieve vaststelling werd gemaakt, waardoor de roerende 

inkomsten volledig buiten beschouwing werden gelaten.  

 

De verwerende partij stelt in haar nota dat het niet kennelijk onredelijk is dat de zij, teneinde na te gaan 

of de tenlasteneming ontvankelijk is, zich baseerde op de belastingaangifte om de effectieve netto-

inkomsten na te gaan. Ze gaat er evenwel aan voorbij dat er ook roerende inkomsten werden vermeld in 

het aanslagbiljet van 2013. Nogmaals benadrukt de Raad dat nergens uit de Vreemdelingenwet of het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen blijkt dat jaarlijkse roerende inkomsten niet mogen 

worden meegenomen in de beoordeling of de garant over voldoende middelen beschikt. Verwerende 

partij toont ook niet aan dat in de wetgeving is voorzien dat roerende inkomsten kunnen worden 

uitgesloten bij het beoordelen van de bestaansmiddelenvereiste. Voorts blijkt uit het aanslagbiljet 2013 

dat van de som van 144.500 euro een roerende voorheffing van 25% wordt afgetrokken, hetgeen 

neerkomt op een bedrag van 36.125 euro dat aan de belastingen moet worden betaald. Door een 

eenvoudige aftreksom te maken, was het voor de verwerende partij mogelijk om kennis te hebben van 

de netto roerende inkomsten, nu alle elementen daartoe aanwezig zijn in het administratief dossier. Het 

betoog van verwerende partij kan niet worden bijgetreden.  

 

De weigering van de tenlasteneming omdat de garant niet over voldoende inkomen beschikt, is niet met 

de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De stelling dat er geen bewijs van voldoende financiële 

dekking  is voor het voorziene verblijf omdat de tenlasteneming niet is aanvaard, mist een deugdelijke 

beoordeling van de voorgelegde stavingsstukken, met name het aanslagbiljet 2013 en het document  

“verrechtvaardiging inkomen garant”.  

 

Het gegeven dat verzoekers “daarenboven” geen bewijs van financiële middelen aan de hand van een 

nominatieve aankoopbordereau van Travelcheques of een kredietkaart bruikbaar op het Belgische 

grondgebied gelinkt aan een persoonlijke bankrekening met voldoende beschikbare middelen hebben 

geleverd, doet aan deze vaststelling geen afbreuk. Blijkens artikel 3bis van de Vreemdelingenwet kan 

“het bewijs van voldoende middelen van bestaan worden geleverd door het overleggen van een attest 

van tenlasteneming”. Verzoekers kozen er voor om een beroep te doen op een garant en verbintenissen 

tot tenlasteneming voor te leggen. Nu uit bovenstaande blijkt dat de weigering van de verbintenis tot 

tenlasteneming omdat de garant niet over voldoende inkomen zou beschikken, berust op onzorgvuldige 

feitenvinding, kunnen verzoekers niet worden verweten dat ze niet hebben aangetoond persoonlijk over 

financiële middelen te beschikken. Het betoog van verwerende partij hieromtrent kan niet worden 

aangenomen.  

 

De Raad besluit dat uit de bestreden beslissingen en uit het administratief dossier niet blijkt dat de 

beoordeling of verzoekers over voldoende bestaansmiddelen beschikken voor de duur van hun verblijf 

en de terugreis, op de vereiste zorgvuldige wijze, rekening houdend met alle elementen in het 

administratief dossier, is onderzocht.  

 

De tweede weigeringsgrond mist dan ook een deugdelijke materiële grondslag. 

 

3.8. De bestreden beslissingen zijn niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Een 

schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt. 

 

Het middel is in de besproken mate gegrond en geeft aanleiding tot de vernietiging van de bestreden 

beslissingen. De nota met opmerkingen, hierboven besproken, laat niet toe anders te besluiten.  
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4. Kosten 

 

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

partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 15 december 2014 tot weigering van de afgifte van een visum kort verblijf (type C), 

worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig november tweeduizend 

zestien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


