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 nr. 187 096 van 19 mei 2017 

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 Bengalese nationaliteit te zijn, op 8 april 2015 heeft 

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

van 11 maart 2015 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat N. EL JANATI verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat A. COENE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 29 januari 2015 bij de Belgische ambassade in Islamabad, Pakistan, een 

aanvraag in tot afgifte van een visum type C (kort verblijf). 

 

1.2. Op 11 maart 2015 wordt het gevraagde visum geweigerd op volgende gronden: 

 

“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 

• Ontbreken bewijs dat betrokkene schoolgaand is. 
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• Betrokkene verklaart op familiebezoek te willen komen maar er werd echter geen bewijs van 

verwantschap voorgelegd. Het reisdoel wordt dus niet gestaafd. 

• Andere: 

Betrokkene legt een attest voor van de mutualiteit voor een inschrijving wanneer betrokkene aankomt in 

België. 

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

niet worden vastgesteld 

• Andere 

De garant is als asielzoeker aangekomen in 2011 en werd erkend als vluchteling in 2014. Er bestaat 

een reële kans dat betrokkene dit voorbeeld zal volgen en met een visum kort verblijf een lang verblijf 

beoogt. 

• Geen of onvoldoende garantie op terugkeer naar het land van verblijf gezien betrokkene noch 

afdoende bewijs levert van zijn/haar statuut van student noch bewijs levert van voldoende 

bestaansmiddelen (beurs, inkomsten van de ouders of wettelijke voogd, etc.)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding te haren laste te leggen. 

 

2.2. Artikel 39/81, tweede 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 Vreemdelingen-

wet) schrijft voor dat de verwerende partij binnen acht dagen na de kennisgeving van het beroep, het 

administratief dossier indient waarbij ze een nota met opmerkingen kan voegen.  

 

De verwerende partij werd bij schrijven van 14 april 2015 in kennis gesteld van het verzoekschrift en 

werd verzocht om het administratief dossier en een nota in te dienen.  

 

De verwerende partij heeft geen nota ingediend. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoeker betoogt in zijn enig middel:  

 

"QUE la décision attaquée n’est pas signée. 

 

QU’en l’absence de signature, la décision attaquée ne permet pas de connaître la compétence de 

l’auteur de l’acte. 

 

QUE le Conseil de Céans a déjà jugé que :  

 

« Il y a lieu de souligner, comme de notoriété publique, un moyen de l’absence de signature de l’acte 

attaqué. 

 

En effet, il ressort de l’acte administratif que la décision n’est pas signée.  Le Conseil est par 

conséquent dans l’impossibilité de vérifier si la décision a été prise par l’Administration légalement 

habilitée pour ce faire. 

 

Il convient en conséquence d’annuler l’acte attaqué dans la mesure où l’absence de signature ne 

permet pas de contrôler la compétence de l’auteur de l’acte » 

 

(CCE, n°3374 du 21.12.2007)” 

 

3.2. Verzoeker wijst aldus op een vormgebrek, waar hij vaststelt dat de bestreden beslissing niet werd 

ondertekend. Hij stelt dat aldus niet blijkt of de steller van de akte hiervoor bevoegd was, en dit niet kan 

worden geverifieerd.  

 

De Raad wijst er op dat elk optreden van een overheid zijn oorsprong dient te vinden in wettelijke 

bepalingen die haar bevoegdheden toekent. Wanneer een overheid optreedt op een domein dat niet 

aan haar bemoeiing is overgelaten, is er sprake van machtsoverschrijding. De bevoegdheid van de 

steller van de akte is een kwestie die de openbare orde raakt. Hieraan kan men verbinden dat op grond 
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van de vermeldingen van de akte moet kunnen worden nagegaan of zij werd opgesteld door een 

bevoegde ambtenaar aangezien er geen vermoeden bestaat dat de akte uitgaat van de bevoegde 

ambtenaar. Door het feit dat een ambtenaar een beslissing ondertekent, eigent hij zich de beslissing toe 

en authentiseert hij deze: hiermee toont hij aan dat hij degene is die de beslissing heeft getroffen. Het 

geheel, namelijk de vermelding van naam en graad van de ambtenaar en de handtekening van deze 

ambtenaar, maakt dat nagenoeg volledig is bewezen dat de bevoegde ambtenaar de beslissing heeft 

getroffen.  

 

De Raad stelt samen met verzoeker vast dat de bestreden beslissing, zoals deze verzoeker ter kennis 

werd gebracht en is opgenomen in het administratief dossier, niet is ondertekend en dit noch manueel 

noch elektronisch. Geen enkele handtekening staat vermeld op het zogenaamde beslissingsformulier 

zoals dit is opgenomen in het administratief dossier. 

 

De loutere vermelding “Voor de Minister: B.B.. Attaché” en het gegeven dat deze zelfde naam in het 

administratief dossier op het beslissingsformulier figureert laat niet toe zonder meer vast te stellen dat 

de bestreden beslissing kan worden toegerekend aan voornoemde attaché, aangezien noch op de 

bestreden beslissing noch op het beslissingsformulier een handmatige dan wel elektronische hand-

tekening staat en de vermelding van deze naam en hoedanigheid in wezen door eender wie kan zijn 

aangebracht zonder dat blijkt dat deze persoon effectief is tussengekomen of de uiteindelijke beslissing 

heeft genomen. 

 

De Raad stelt, gelet op hetgeen voorafgaat, vast dat de in casu bestreden beslissing een substantieel 

vormgebrek vertoont (RvS 8 mei 2009, nr. 193.106) waardoor hij niet in de mogelijkheid is wettelijk te 

controleren wie de werkelijke auteur is van de bestreden beslissing en of deze hiertoe de vereiste 

bevoegdheid heeft. 

 

In het hedendaags privaat en publiek procesrecht wordt het ontbreken van een handtekening 

beschouwd als een vormgebrek dat kan worden geregulariseerd (RvS 14 juli 2015, nr. 231.943).  

De Raad kan evenwel slechts vaststellen dat verweerder geen nota met opmerkingen heeft neergelegd 

en geen enkele ondernomen actie blijkt om het aangevoerde vormgebrek te regulariseren of te 

remediëren. 

 

Het middel is in de besproken mate gegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van 11 maart 2015 tot weigering van de afgifte van een visum kort verblijf (type C) wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien mei tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


