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 nr. 189 555 van 7 juli 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nepalese nationaliteit te zijn, op 3 januari 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 2 december 2016 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 4 januari 2017 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 maart 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 maart 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. DELVAUX, die loco advocaat K. TOBBACK 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 

 

Verzoeker dient op 30 juni 2016 een visumaanvraag kort verblijf (type C) in bij de Belgische ambassade 

te New Delhi met het oog op de voltrekking van het huwelijk. Op 2 december 2016 wordt de beslissing 

genomen waarbij de afgifte van het visum kort verblijf werd geweigerd. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Het doel van deze visumaanvraag, namelijk het verkrijgen van een verblijfstitel op basis van 

de gezinshereniging na het voltrekken van het huwelijk zal niet bereikt kunnen worden.  
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Overwegende dat het om een visumaanvraag kort verblijf gaat en de gemeenschappelijke 

visumcode van toepassing is. In zijn artikels 14 en 32 eist de code van de visumaanvragers dat zij 

informatie meedelen die het mogelijk maakt hun voornemen om het grondgebied van de lidstaten voor 

het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten, te beoordelen;  

Overwegende dat geen enkel bewijs wordt voorgelegd waaruit de Dienst Vreemdelingenzaken 

kan afleiden dat de visumaanvrager de intentie heeft het grondgebied te verlaten voor het 

verstrijken van het visum;  

Bijgevolg werd door de Dienst Vreemdelingenzaken nagegaan of eveneens aan de wettelijke vereisten 

inzake gezinshereniging wordt voldaan.  

Overwegende dat artikel 40ter van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat de Belgische onderdaan, 

voor wat betreft de in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden, dient aan te tonen dat 

hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. Aan die voorwaarde wordt 

geacht voldaan te zijn indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie;  

Bij het beoordelen van deze bestaansmiddelen :  

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid;  

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en 

de aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en 

de gezinsbijslagen niet in aanmerking genomen;  

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt 

de werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actief werk zoekt.  

Overwegende dat bij de indiening van de visumaanvraag volgende bewijzen van 

bestaansmiddelen werden voorgelegd:  

- Loonfiches van de bvba Begijnhof Congreshotel voor de maanden maart 2016, april 2016 en mei 

2016  

- Arbeidsovereenkomst met de nv TafeIRond dd. 09/05/2016  

- Loonfiches van de nv TafeIRond voor de maanden juli 2016, augustus 2016 en september 2016  

Overwegende dat uit het administratief dossier blijkt dat de Belgische onderdaan, mevrouw P. T. (…), 

sinds 19/06/2016 niet meer is tewerkgesteld bij de bvba Begijnhof Congreshotel;  

Overwegende dat tevens blijkt dat mevrouw P. T. (…) sinds 13/09/2016 niet meer is tewerkgesteld bij de 

nvTafelrond;  

Overwegende dat verder uit het administratief dossier blijkt dat mevrouw P. T. (…) op 01/10/2016 als 

zaakvoerder werd benoemd van de bvba Hagio;  

Overwegende dat met betrekking tot deze functie tijdens de behandelingsprocedure van 

de visumaanvraag volgende documenten werden voorgelegd:  

- Akte met betrekking tot benoeming, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven 

op 18/10/2016  

- Document van de FOD Justitie met bijkomende gegevens inzake de bvba  

- Attest van Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw met betrekking tot de te betalen sociale bijdrage  

- Attest van Acerta met betrekking tot de aansluitingsperiode voor zelfstandige beroepsactiviteit sinds 

01/10/2016  

Overwegende dat deze voorgelegde documenten niet aantonen over welk inkomen mevrouw P. T. (…) 

kan beschikken in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de bvba Hagio;  

Overwegende dat zelfs indien mevrouw P. T. (…) in de maanden oktober 2016 en november 2016 over 

een toereikend inkomen kon beschikken in de zin van artikel 40ter van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen, het niet werd aangetoond dat deze bestaansmiddelen stabiel en regelmatig 

zijn aangezien zij haar functie slechts bekleedt sinds 01/10/2016; dat een periode van twee 

maanden immers te beperkt is om te kunnen oordelen over de stabiele en regelmatige aard van 

de bestaansmiddelen;  

Aangezien bijgevolg niet voldaan werd aan één van de voorwaarden voor afgifte van het visum, wordt 

de visumaanvraag geweigerd. De andere voorwaarden werden echter niet nagekeken. Deze beslissing 

belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe visumaanvraag de 

andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht.“  

 

 

2. Onderzoek van het beroep 
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2.1. Verzoeker voert een enig middel aan: 

 

“Recht op eerbieding van privé-, familie- en gezinsleven artikel 8 EVRM  

1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij Wet is voorzien en in democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor 

de bescherming van de rechten en vrijheden van de anderen.  

Recht om te huwen artikel 12 EVRM  

Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht om te huwen en een gezin te stichten 

volgens de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen.  

Verzoeker heeft aldus een geldig en voldoende belang. Zijn belang is persoonlijk, rechtstreeks, actueel 

en wettig. Met betrekking tot de machtsoverschrijding en met betrekking tot de niet naleving van de 

substantiële op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. De beslissing die steunt op onjuist of op 

juridisch onaanvaardbare motieven is met machtsoverschrijding genomen (R.v.St., 4 maart 1960, 

Brinkhuysen nummer 7681; R.v.St., 30 september 1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St., 23 november 

1965, stad Oostende, nr. 11.519). Krachtens de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, is het een substantiële vormvereiste dat motivering —

noodzakelijkerwijze een juist en juridisch aanvaardbare motivering - gebeurt door de door de overheid 

genomen beslissingen. De bestreden beslissing is gebaseerd op het feit dat de voorgelegde 

documenten niet zouden aantonen over welk inkomen mevrouw T. P. (…) kan beschikken in haar 

hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA HAGIO. Zelfs indien mevrouw P. T. (…) in de maanden 

oktober en november 2016 over een toereikend inkomen kon beschikken in de zin van artikel 40ter van 

de Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen, het niet werd aangetoond dat deze bestaansmiddelen stabiel 

en regelmatig zijn aangezien zij deze functie bekleedt sinds 1/10/2016. Dat volgens de DIVZ een 

periode van twee maanden te beperkt zou zijn om te kunnen oordelen over de stabiele en regelmatige 

aard van de bestaansmiddelen. Dat het evenwel de bedoeling is dat mevrouw T. P. (…) een vast 

maandelijks loon, ten bedrage van 1.525€ ontvangt zoals uit de bijgevoegde loonbonnen van 

november 2016 en oktober 2016 bleek. Deze inkomsten zijn stabiel en regelmatig. Er wordt maandelijks 

immers steeds eenzelfde bedrag uitgekeerd. Het feit dat mevrouw T. P. (…) thans in een ander statuut 

werkt dan voorheen, meer bepaald als zelfstandige, wijzigt dit niets aan haar 

verdiencapaciteit. Verzoekster heeft in het verleden steeds haar financiële verantwoordelijkheid 

opgenomen en er is geen enkele redenen dat haar verdiencapaciteit thans in het gedrang zou 

komen. Mevrouw P. T. (…) heeft geen enkele reden om zich onvermogend te maken. Door thans aan 

verzoeker een visum te weigeren schendt de Minister de algemene rechtsbeginselen en de beginselen 

van behoorlijk bestuur. Het zorgvuldigheidsbeginsel wordt geschonden, nu vastgesteld wordt dat het 

bestuur zijn beslissing op een zorgvuldige manier dient voor te bereiden en de beslissing dient 

te stoelen op een correcte feitenbevinding. Het bestuur dient zo nodige voldoende te informeren 

(hetgeen in casu niet of niet voldoende is gebeurd) om met kennis van zaken een beslissing te nemen. 

Aan de bestuursbeslissing dient een nauwgezette belangenafweging ten gronde te liggen ("Overzicht 

van het Belgisch administratief recht", Mast, 15de druk, 1999, P.52). Er zijn dan ook geen ernstige en 

redelijke argumenten aangehaald om het visum (en derhalve zijn recht op gezin- en huwelijksleven) 

aan verzoeker te weigeren. Dat in de bestreden beslissing worden geschonden:  

- De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen 4  

- De artikelen 27 en 46 van het Wetboek IPR, alsmede artikel 146 bis van het B.W.  

- De artikelen 8 en 12 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens  

- De algemene beginselen van behoorlijk bestuur meer bepaald de zorgvuldigheidsverplichting en het 

redelijkheidsbeginsel.  

Daar waar de visumaanvraag, teneinde verzoeker toe te laten zich te vestigen in België en te huwen 

met mevrouw T. P. (…), wordt geweigerd.“ 

 

2.2. De in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 
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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. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan de 

bestreden beslissing genomen is. In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de 

juridische grond aan op basis waarvan de beslissing is genomen. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt evenwel dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing 

kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

Waar de verzoekende partij inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert zij 

in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel 

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot 

de bevoegdheid van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van die 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 kunnen komen. 

 

De visumaanvraag werd geweigerd 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, (…) 

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.(…)” 

 

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 niet 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 overtollig zijn. 

 

De weigering van de visumaanvraag werd als volgt gemotiveerd: “Het doel van deze visumaanvraag, 

namelijk het verkrijgen van een verblijfstitel op basis van de gezinshereniging na het voltrekken van het 

huwelijk zal niet bereikt kunnen worden. Overwegende dat het om een visumaanvraag kort verblijf gaat 

en de gemeenschappelijke visumcode van toepassing is. In zijn artikel 14 en 32 eist de code van de 

visumaanvragers dat zij informatie meedelen die het mogelijk maakt hun voornemen om het 

grondgebied van de lidstaten voor het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te 
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verlaten, te beoordelen; Overwegende dat geen enkel bewijs wordt voorgelegd waaruit de Dienst 

Vreemdelingenzaken kan afleiden dat de visumaanvrager de intentie heeft het grondgebied te verlaten 

voor het verstrijken van het visum; Bijgevolg werd dor de Dienst Vreemdelingenzaken nagegaan of 

eveneens aan de wettelijke vereisten inzake geinshereniging wordt gedaan.(…)” Verzoeker betwist dit 

motief niet. 

 

In de bestreden beslissing werd vervolgens ingegaan op de documenten die werden voorgelegd in het 

kader van de tewerkstelling van mevr. P. T. en werd erop gewezen dat zij niet meer tewerkgesteld is 

voor bvba Begijnhof Contreshotel en evenmin voor nv Tafelrond. Zoals blijkt uit de stukken van het 

administratief dossier, werd ingegaan op de huidige betrekking van mevr. P. en geoordeeld dat uit de 

voorgelegde documenten niet blijkt over welk inkomen mevrouw beschikt. Er werd ook gemotiveerd dat 

zelfs indien zij in de maanden oktober en november 2016 over voldoende inkomen kon beschikken, niet 

werd aangetoond dat deze stabiel en regelmatig zijn daar zij haar functie slechts bekleedt sinds 1 

oktober 2016. 

 

Voorgaande vaststellingen vinden steun in het administratief dossier. Verzoeker voert enkel 

hypothetisch aan dat het de bedoeling is dat zijn partner een vast maandelijks loon zal ontvangen van 

1525 euro, doch betwist daarmee niet de vaststelling dat het bewijs van die inkomsten niet voorligt. Het 

betoog dat haar verschillende statuut geen afbreuk zou afdoen aan haar verdiencapaciteit, gaat er 

tevens aan voorbij dat geen bewijs van inkomsten voorligt. 

 

De bestreden beslissing houdt geen schending in van de artikelen 8 en 12 EVRM nu het verzoeker 

vrijstaat een nieuwe visumaanvraag in te dienen met het oog op de voltrekking van het huwelijk waarbij 

hij dan het bewijs zal kunnen leveren dat zijn partner, zoals hij thans aangeeft in zijn betoog, over een 

bedrag van 1525 euro zou beschikken gedurende enkele maanden. Bovendien wordt door de bestreden 

beslissing geen einde gesteld aan een reeds toegekend verblijfsrecht en toont verzoeker niet aan dat er 

hinderpalen zijn om in de tussentijd het gezinsleven te leiden elders dan in België. 

 

Met zijn betoog weerlegt verzoeker de vaststelling, dat niet voldaan werd aan één van de voorwaarden 

voor afgifte van het visum, niet. Een schending van de door hem opgeworpen bepalingen en beginselen 

van het behoorlijk bestuur wordt niet aangetoond. 

 

 Het enig 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: 
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Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juli tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


