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 nr. 180 365 van 5 januari 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 4 november 2014 heeft 

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

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 1 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 18 november 2014 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 oktober 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

9 november 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. MERCKX, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. VANBEYLEN, 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. Op 6 augustus 2014 diende verzoekster bij de Belgische ambassade te Teheran een aanvraag 

in tot het verkrijgen van een visum voor korte duur. 

 

1.2. Deze aanvraag werd op 1 oktober 2014 geweigerd. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt 

wordt gemotiveerd: 

“FORMULAIRE TYPE POUR NOTIFIER ET MOTIVER LE REFUS, L'ANNULATION OU 

L'ABROGATION D'UN VISA REFUS / ANNULATION / ABROGATION DE VISA 
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Version consolidée à la suite de la modification du code des visas par le règlement (UE) n° 610/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, article 6, paragraphe 5 (JOL 182 du 29.6.2013, p. 1) 

 

[…] 

 

[X] Le/L' Ambassade de Belgique à TEHERAN 

 

[…] 

 

[X] examiné votre demande de visa; 

 

[…] 

 

[X] Le visa a été refusé 

 

[… ] 

 

La présente décision est motivée par la (les) raison(s) suivante(s): 

 

[…] 

 

9. [X] votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration 

du visa n'a pas pu être établie 

 

[…] 

Commentaar: 

Motivatie 

Wettelijke referenties: 

 

Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32 van verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke code * Uw 

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

worden vastgesteld 

* Geen of onvoldoende garanties op terugkeer naar het land van verblijf gezien betrokkene geen of 

onvoldoende bewijs levert van voldoende bestaansmiddelen (pensioen, uitkeringen, huuropbrengsten 

etc.). 

Beperkte pensioeninkomsten. 

Bovendien reisde betrokkene niet eerder binnen Schengen, is uit de echt gescheiden en levert geen 

afdoend bewijs van resterende belangen in Iran. 

Biedt bijgevolg een beperkte garantie op terugkeer.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Het middel, zoals aangevoerd in de synthesememorie, luidt als volgt:  

 

“1. Verzoekster heeft de aanvraag tot het verkrijgen van een Visum korte duur op 6/08/2014 gedaan bij 

de Belgische Ambassade te Teheran (Iran) en dit overeenkomstig de geldende regels (stuk 1 en 2). 

 

De aanvraag werd ontvankelijk verklaard. 

 

2. Er kan aan verzoekster enkel een visum geweigerd worden, indien voldaan is aan minstens één 

reden zoals voorzien in artikel 32 van de EG-verordening nr. 810/2009. 

 

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; 
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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. 

 

Verzoekster voldoet echter aan geen enkel van deze opgesomde criteria zoal uit de uiteenzetting 

hieronder blijkt: 

 

1. Het staat vast dat verzoekster geen valse of nagemaakte documenten heeft voorgelegd ter verkrijging 

van het visum. 

 2.    Verzoekster kan het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf als volgt toelichten: 

De zoon van verzoekster, de heer S. B., en zijn vriendin, mevrouw H. O. wonen al jarenlang in België. 

De zoon van verzoekster diende Iran te ontvluchten omwille van politieke omstandigheden en bekwam 

intussen de Belgische nationaliteit. 

Zijn gezondheidstoestand (fysische beperkingen – zie stukken 4) en deze van zijn vriendin (MS patiënte 

– zie stukken 4) zijn echter niet van die aard dat zij een lange reis naar Iran kunnen maken. Intussen 

hebben zoon en moeder elkaar al 14 jaar niet meer gezien. 

 

Zij houden wel dagelijks telefonisch contact, zodat er een sterke band is tussen de zoon en zijn moeder. 

De heer S. en mevrouw O. hebben ook een dochtertje van 7 jaar oud. 

 

De visumaanvraag van mevrouw G. A. P. heeft enkel als doel haar toe te laten naar haar zoon, 

schoondochter en kleinkind in België te reizen en hen te bezoeken. 

 

Gelet op de leeftijd van mevrouw G. A. (geboren in 1945) dient zij dit bezoek nu te doen en niet meer 

binnen een tiental jaar wanneer zij zelf te oud is geworden voor de verre reis. 

 

Zonder de reis van mevrouw G. A. zal zij haar zoon waarschijnlijk niet meer kunnen ontmoeten 

aangezien hijzelf omwille van gezondheidsredenen en politieke redenen niet naar Iran kan reizen om 

zijn moeder te bezoeken. 

Verzoekster heeft dus geen andere doelen voor ogen dan haar zoon en zijn familie te bezoeken. 

 

3.   Verzoekster beschikt over voldoende middelen voor de duur van haar verblijf in België en beschikt 

ook over voldoende middelen voor haar terugkeer. 

 

Hierbij is het van belang dat verzoekster in België zal verblijven bij haar zoon te Veltem-Beisem en dit 

gedurende een periode van 1 maand waarna zij zal terugreizen naar haar familie (zie verder) in Iran. 

De zoon zal samen met zijn gezin zorgen voor een verblijfplaats voor zijn moeder in hun woning en ook 

voor verder kost en inwoon. 

 

Mevrouw G. A. zal zelf de reiskosten (vliegtuigtickets naar België en terug naar Iran) ten laste nemen. 

Zij krijgt in Iran een pensioenuitkering en kan daarvan de reiskosten betalen. 

 

Wat de terugkeer betreft haalt de Dienst Vreemdelingenzaken ten onrechte aan dat mevrouw G. A. 

onvoldoende garanties zou bieden op haar terugkeer naar Iran. 

 

Nochtans geeft de dienst vreemdelingenzaken even verder aan dat verzoekster eerder nog niet inreisde 

in een land van de Schengen zone. 

 

Dit is correct, want zij verbleef haar gehele leven in Iran bij haar familie. 
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De dichte familie van verzoekster woont trouwens nog steeds in dezelfde stad als verzoekster ( Karaj). 

Haar zoon, M. S. woont te Karaj met familie en zoon en ook de dochter van verzoekster R. S. woont met 

haar familie en drie dochters te Karaj. 

 

Verzoekster leeft heel nauw samen met haar kinderen en kleinkinderen en heeft aldus zeker en vast 

een reden om op haar leeftijd terug te keren naar haar thuis te Iran. 

Het feit dat verzoekster uit de echt gescheiden is doet verder niet terzake. Zij is een oudere vrouw die in 

Iran haar leven en inkomen heeft en alwaar haar familie eveneens woont. Doch zij wenst nog eenmaal 

in haar leven haar zoon en kleindochter die in België wonen te komen bezoeken. 

 

Verzoekster heeft hoegenaamd niet de bedoeling op haar hoge leeftijd haar leven verder te zetten in 

een haar onbekend land (België) waar zij geen zekerheden zou hebben, die zij wel heeft te Iran. 

 

Aangezien geen van de wettelijke criteria om tot weigering van een visum over te gaan, is vervuld en de 

andere in redenen dewelke in de beslissing van de dienst vreemdelingenzaken  kunnen worden 

weerlegd, dient de beslissing tot weigering van een visum van 6/10/2014nietig te worden verklaard.” 

 

2.2. In tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, blijkt uit artikel 32.1 (b) van de visumcode dat het 

visum geweigerd wordt wanneer er twijfel bestaat omtrent het voornemen om het grondgebied van de 

lidstaten te verlaten voor het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum. 

 

Artikel 14.1 (d) van de visumcode bepaalt verder dat de aanvrager van een visum informatie dient te 

verstrekken die het mogelijk maakt om zijn voornemen om het grondgebied der lidstaten voor het 

verstrijken van de geldigheid van het visum te verlaten, te beoordelen. Bij gebreke aan een wettelijke 

bewijsregeling is het bewijs van het vervuld zijn van de voorwaarden tot het verkrijgen van een visum 

‘type C’ vrij en rust de bewijslast op de aanvrager. Deze vrije feitenvinding en appreciatie impliceert dat 

de bevoegde administratieve overheid discretionair oordeelt of de verzoekende partij het bewijs van de 

voorwaarden levert. 

 

Van een aanvrager van een visum kort verblijf mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij alle nuttige 

elementen en bewijzen aanbrengt opdat de gemachtigde kan beoordelen of hij voldoet aan de wettelijke 

voorwaarden om het gevraagde visum kort verblijf te verkrijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). De 

zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid, geldt immers evenzeer ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger. Er dient op te worden 

gewezen dat de vreemdeling de nodige documenten moet aanbrengen opdat de verwerende partij kan 

beoordelen of hij aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De verplichting die in casu rust op de 

vreemdeling, kadert bijgevolg in de wederkerige zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 

182.450). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster de volgende documenten overgemaakt heeft ter 

staving van haar visumaanvraag: 

 

“-verbintenis tot de lasteneming; 

-kopie paspoort; 

-getuigschrift inschrijving in gemeente Herent van O.H. sedert 2 maart 2011; 

-bewijs van nationaliteit van O.H.; 

-samenstelling gezin d.d. 24/06/2014 van O.H. en haar kinderen; 

-attest mutualiteiten op naam van O.H.; 

-bewijs pensioenuitkering in Iran aan verzoekster.” 

 

Verzoekster toont niet aan dat bepaalde elementen of documenten werden veronachtzaamd bij het 

nemen van de bestreden beslissing. Zij stelt dat zij het niet eens is met de motivering van de bestreden 

beslissing en meent dat zij wel degelijk redenen heeft om terug te keren naar haar herkomstland. Het 

feit dat zij het niet eens met de motivering, zoals weergegeven in de bestreden beslissing, impliceert 

geenszins dat artikel 32 van de visumcode werd geschonden. 

 

Gelet op de beperkte documenten die verzoekster heeft voorgelegd, waaruit kan worden afgeleid dat zij 

beperkte pensioeninkomsten heeft in Iran, gescheiden is, en niet blijkt welke familie zij nog heeft in Iran, 

is het geenszins kennelijk onredelijk dat de verwerende partij op grond hiervan besloot dat er een 

beperkte garantie wordt geboden op terugkeer, zodat op basis van artikel 32.1 (b) van de visumcode 

enkel op basis van die vaststelling de afgifte van het visum ‘type C’ geweigerd kon worden. Verzoekster 
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maakt niet aannemelijk dat de verwerende partij daarbij haar appreciatiebevoegdheid overschreden 

heeft.  

Het enige middel is ongegrond. 

 

3. 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 vijf januari tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


