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 nr. 44 353 van 31 mei 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 10 februari 2010 heeft 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 21 januari 2010 tot weigering van de afgifte van een 

visum type C. 

 

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 regelmatig gewisselde memories en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN VRECKOM, die loco advocaat J. CARLIER verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 4 augustus 2008 een aanvraag tot afgifte van een visum type D in bij de 

Belgische ambassade te Teheran. 

 

1.2. Op 3 september 2008 weigerde verweerder het gevraagde visum type D toe te staan.  

 

1.3. Verzoeker diende op 23 september 2008 een aanvraag tot afgifte van een visum type C in bij de 

Belgische ambassade te Teheran. 

 

1.4. Op 7 oktober 2008 weigerde verweerder het gevraagde visum type C toe te staan. 

1.5. Verzoeker diende op 13 oktober 2008 een tweede aanvraag tot afgifte van een visum type C in bij 

de Belgische ambassade te Teheran. 
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1.6. Op 4 november 2008 weigerde verweerder het gevraagde visum type C toe te staan. 

 

1.7. Op 18 maart 2009 ging verweerder over tot de intrekking van de beslissing van 4 november 2008 

en nam een anders gemotiveerde beslissing tot weigering van het gevraagde visum. 

 

1.8. Verzoeker diende op 28 juli 2009 nogmaals een aanvraag in bij de Belgische ambassade te 

Teheran om in het bezit gesteld te worden van een visum type C. 

 

1.10. Op 20 augustus 2009 weigerde verweerder het gevraagde visum type C toe te staan. Verzoeker 

stelde tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de 

Raad).  

 

1.11. Verweerder besliste op 29 september 2009 de beslissing tot weigering van afgifte van het visum 

type C van 29 augustus 2009 in te trekken en bracht de Raad van deze beslissing op de hoogte bij 

schrijven van 5 oktober 2009. 

 

1.12. Bij arrest nr. 33 767 van 4 november 2009 verwierp de Raad het tegen de beslissing van 20 

augustus 2008 ingestelde beroep.  

 

1.13. Verzoeker diende op 21 december 2009 een nieuwe aanvraag tot afgifte van een visum type C in 

via het Belgische consulaat-generaal te Mumbai. 

 

1.14. Op 21 januari 2010 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, in 

antwoord op de aanvragen van 20 augustus 2009 en 21 december 2009 de beslissing tot weigering van 

de afgifte van een visum type C. Deze beslissing, die verzoeker op 25 januari 2010 ter kennis werd 

gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

“(…)• Betrokkene heeft onvoldoende bewijzen voorgelegd die het doel van het voorgenomen verblijf en 

de verblijfsomstandigheden kunnen staven; betrokkene beschikt niet over voldoende middelen van 

bestaan, zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van 

herkomst, of voor de doorreis naar een derde land, waar de toegang is gewaarborgd of hij/zij in staat is 

deze middelen rechtmatig te verwerven. 

- Ontbreken van toelating om terug te keren naar het land waar de visumaanvraag werd ingediend 

gedurende tenminste 3 maanden na het verstrijken van het visum. 

Betrokkene is in het bezit van een verblijfsvergunning en visum voor Indië met slechts 1 binnenkomst. 

Andere: 

- Twijfels betreffende het werkelijke doel van de reis; vermoedens dat een langer verblijf dan 17 dagen 

wordt beoogd. Betrokkene biedt namelijk onvoldoende garantie op terugkeer naar Indië gezien hij geen 

bewijs levert van voldoende persoonlijke en regelmatige bestaansmiddelen (student, zonder beroep). 

Daarenboven hebben de te bezoeken familieleden in België (vader en broer) slechts recentelijk een 

onbeperkte verblijfsvergunning na jarenlange procedures. Zijn moeder, dewelke op basis van een visum 

gezinshereniging naar hier kwam, is momenteel enkel in het bezit van een tijdelijke verblijfsvergunning 

(…) 

Beslissing genomen conform artikel 15 van de uitvoeringsovereenkomst van de Schengenakkoorden en 

van artikel 5 van de Verordening 562/2006/EG.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 17, § 1, en 58 van de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (hierna: de 

gecoördineerde wetten van 18 juli 1966). 

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“Dat de vereiste van het opstellen van de bestreden beslissing in de Franse taal, terwijl de bestreden 

beslissing in het Nederlands is opgesteld een vormvoorschrift is dat op straffe van nietigheid is 

voorgeschreven ; 
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Dat het artikel 17§1 van de wet van 18 juli 1966 betreffende het gebruik van talen in bestuurszaken 

(Taalwet Bestuurszaken ) bepaalt:  

 

“§ 1. In zijn binnendiensten, in zijn betrekkingen met de diensten waaronder hij ressorteert en in zijn 

betrekkingen met de andere diensten van Brussel-Hoofdstad gebruikt iedere plaatselijke dienst, die in 

Brussel-Hoofdstad gevestigd is, zonder een beroep op vertalers te doen, het Nederlands of het Frans, 

volgens navolgend onderscheid:  

A. Indien de taak gelocaliseerd of localiseerbaar is:  

1° uitsluitend in het Nederlands of in het Franse taalgebied : de taal van dat gebied;  

2° tegelijk in Brussel-Hoofdstad en in het Nederlandse of het Franse taaigebied : de taal van dat gebied;  

3° tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taalgebied : de taal van het gebied waar de zaak haar 

oorsprong vindt;  

4° tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taaigebied en in Brussel-Hoofdstad, wanneer zij haar 

oorsprong vindt in een van de eerste tweegebieden : de taal van dat gebied;  

5° tegelijk in het Nederlandse en in het Franse taaigebied en in Brussel-Hoofdstad, wanneer zij haar 

oorsprong vindt in deze laatste : de hierna onder B voorgeschreven taal;  

6° uitsluitend in Brussel-Hoofdstad de hierna onder B voorgeschreven taal;  

B. Indien de taak niet gelocaliseerd of niet localiseerbaar is en:  

1° een ambtenaar van de dienst betreft : de taal van diens toelatingsexamen of bij ontstentenis van zulk 

examen de taal van de groep waartoe betrokkene behoort op grond van zijn hoofdtaal;  

2° door een particulier is ingediend : de door deze gebruikte taal;  

3° geen van degevallen onder 1 ° en 2° zjch voordoet : de taal van het toelatingsexamen van de 

ambtenaar aan wie de zaak wordt opgedragen. Indien de ambtenaar geen toelatingsexamen heeft 

afgelegd, gebruikt bij zijn hoofdtaal.”  

 

Dat de eiser het Engels heeft gebruikt als taal van het indienen van de aanvraag en dus niet uitdrukkelijk 

voor het Nederlands of het Frans heeft gekozen;  

 

Dat in dat geval de Dienst Vreemdelingenzaken niet vrij is om de taal van onderzoek van de aanvraag te 

kiezen, want dit is niet in overeenstemming is met de bepalingen van het artikel 17§1 Taalwet 

Bestuurszaken, zoals hierboven weergegeven;  

 

Dat het dossier van de visumaanvraag had moest worden onderzocht in de taal waarin de 

dossierhandelaar, aan wie de zaak is toegewezen, zijn of haar toelatingsexamen heeft gedaan en 

wanneer deze dossierbehandelaar geen toelatingsexamen heeft afgelegd, moet deze zijn of haar 

hoofdtaal gebruiken;  

 

Dat in casu de bestreden beslissing is ondertekend door Mevrouw (B. D.), waarvan niet wordt 

gepreciseerd of deze haar toelatingsexamen in het Frans of Nederlands heeft gedaan en/of zij het Frans 

of het Nederlands als hoofdtaal gebruikt;  

Dat echter, gelet op de vermelding “ fonctionnaire délégué” na de vermelding van haar naam, ernstig 

kan worden vermoed dat het gaat om een Franstalige dossierbehandelaar;  

 

Dat in dat geval de bestreden beslissing in het Franse had moeten worden opgesteld en betekend aan 

de eiser en dat dit een vormvoorschrift is dat op straffe van nietigheid is voorgeschreven door de 

Taalwet Bestuurszaken;  

 

Dat deze nietigheid zelfs ambtshalve door de rechter moet worden uitgesproken wanneer deze wordt 

vastgesteld;  

 

Dat namelijk in toepassing van het artikel 58 van de Taalwet Bestuurszaken elke administratieve 

beslissing in strijd met de bepalingen van de wet nietig is;  

 

Dat er daarom moet worden vastgesteld dat de bestreden beslissing moet worden nietig verklaard;” 

 

2.1.2. Verweerder werpt op dat de bepalingen van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 niet 

dienstig kunnen worden ingeroepen door verzoeker, aangezien hij niet op het Belgische grondgebied 

verblijft en hij zich niet in een van de landstalen tot het bestuur heeft gericht. 

 

2.1.3. In zijn repliekmemorie geeft verzoeker te kennen te volharden in het middel. 
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2.1.4. De Raad merkt op dat de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 in voorliggende zaak van 

toepassing zijn aangezien de bestreden beslissing genomen werd door een federaal ambtenaar die 

behoort tot een dienst waarvan de werkkring het gehele land bestrijkt. Vermits verzoekers zaak niet in 

een specifiek taalgebied noch in Brussel-Hoofdstad kan worden gelocaliseerd, nu hij als een in het 

buitenland verblijvende vreemdeling vanwege de Belgische autoriteiten de toelating wenst te krijgen 

voor een verblijf op het gehele grondgebied, moet de taal die dient gebruikt te worden voor het nemen 

van de beslissing inzake de visumaanvraag op grond van artikel 39 iuncto artikel 17, § 1, B, 1° tot 3°, 

van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 worden vastgesteld. In casu wordt de taal ‘in 

binnendienst’, overeenkomstig artikel 39 iuncto artikel 17, § 1, B, 3°, van de gecoördineerde wetten van 

18 juli 1966 bepaald door het toelatingsexamen van de ambtenaar aan wie de zaak werd opgedragen of 

eventueel zijn hoofdtaal. Uit de aan de Raad ter beschikking gestelde stukken, die het voorwerp hebben 

uitgemaakt van een tegensprekelijk debat, blijkt dat de bestreden beslissing werd genomen door 

bestuurschef (B.D.) en dat deze ambtenaar behoort tot de Nederlandstalige taalrol.  

 

Een inbreuk op de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 kan niet worden vastgesteld. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de formele en de materiële 

motiveringsplicht, van artikel 62 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) en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991). Hij stelt tevens dat een kennelijke 

appreciatiefout werd gemaakt. 

 

Ter adstruering van het middel stelt hij het volgende: 

 

“Overwegende dat er moet worden op gewezen dat de bestreden beslissing bijna letterlijk dezelfde 

motivering heeft als de reeds vroeger genomen beslissing van weigering van afgifte van een visum, van 

27 augustus 2009, ter kennis gebracht op dezelfde dag (stuk 2), die naderhand werd ingetrokken met 

een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken van 5 oktober 2009 (stuk 4 zo dat het ingediende 

beroep tot schorsing en nietigverklaring bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zonder voorwerp 

werd verklaard in een arrest van 4 november 2009);  

 

Dat alle motieven die waren opgenomen in de beslissing van 5 oktober 2009 terug voorkomen in de 

huidige bestreden beslissing, zodat men zich de vraag kan stellen waarom de eerder genomen 

negatieve beslissing werd ingetrokken;  

 

Dat de eiser reeds heeft uitgelegd in het kader van de vorige visumaanvraag dat hij als doel heeft om 

zijn familie te bezoeken, oorspronkelijk vooraleer hij zijn studies in India zou aanvatten, maar intussen is 

hij met deze studies reeds begonnen en wenst hij nog steeds zijn familie te bezoeken om daarna terug 

te keren naar India om zijn studies verder te zetten;  

 

Dat voor de zoveelste keer werd uitgelegd in een mail aan de tegenpartij van 30 december 2009 dat de 

eiser momenteel hogere studies in India volgt en dat hij een toeristisch visum heeft aangevraagd om zijn 

familie in België te kunnen bezoeken en dit voor twee weken om daarna naar India terug te keren om 

zijn studies verder te zetten ( stuk 5);  

 

Dat in deze mail nog eens benadrukt dat alle financiële garanties voor het verblijf op het grondgebied 

van België werden neergelegd, net als de terugkeergaranties naar India (inschrijving op de universiteit, 

verlenging van het visum in Indië enz. . .) ( stuk 5);  

Dat de bestreden beslissing daarom volledig onterecht beweert dat de eiser niet over voldoende 

middelen van bestaan zou beschikken voor de duur van het voorgenomen verblijf, voor de terugreis 

naar het land van herkomst of voor de doorreis naar een derde land waar de toegang is gewaarborgd of 

hij in staat is deze middelen rechtmatig te verwerven;  

 

Dat de eiser namelijk bewijzen van de tenlastename heeft neergelegd en ook stukken heeft neergelegd 

betreffende zijn bestaansmiddelen in India, namelijk het feit dat hij over een studiebeurs beschikt en een 

huurovereenkomst heeft in India;  
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Dat de nodige stukken omtrent de financiële situatie van de persoon die hem ten laste neemt zijn 

neergelegd en dat er helemaal niet wordt beweerd door de bestreden beslissing dat deze financiële 

middelen niet toereikend zouden zijn;  

 

Dat niet kan worden ingezien welke andere stukken nog nodig zouden zijn om te bewijzen dat hij de 

nodige financiële middelen heeft en ook wat de verblijfsomstandigheden zouden zijn in België, omdat hij 

reeds voldoende heeft uitgelegd dat hij zal verblijven bij zijn familie;  

 

Dat de bestreden beslissing beweert dat er de toelating om terug te keren naar het land waar de 

visumaanvraag werd ingediend zou ontbreken gedurende ten minste drie maanden na het verstrijken 

van het visum ; Dat de eiser echter beschikt over een verblijfsvergunning voor de duur van zijn studies, 

die elk jaar wordt verlengd, wat hij reeds aan de tegenpartij heeft meegedeeld;  

 

Dat de verblijfsvergunning elk jaar ongeveer op hetzelfde moment wordt verlengd en dit werd onlangs 

terug meer verlengd voor een jaar in januari 2010 tot 21 januari 2011 (stuk 3);  

 

Dat de eiser trouwens aan de Ambassade heeft meegedeeld dat hij, conform de wetgeving in India zijn 

verblijfsvergunning op basis van zijn studies zou kunnen verlengen 20 dagen voor de vervaldatum van 

zijn huidige verblijfsvergunning ( stuk 6);  

 

Dat ook helemaal geen rekening is gehouden met deze informatie en de vanzelfsprekende mogelijkheid 

om deze verblijfsvergunning te verlengen, wat ook is gebeurd;  

Dat gelet op deze geldige verblijfsvergunning de eiser vanzelfsprekend een recht op terugkeer heeft 

naar India na zijn toeristisch verblijf in België, zodat de bestreden beslissing omtrent dit punt ook niet op 

adequate wijze is gemotiveerd;  

 

Dat de bestreden beslissing eveneens twijfels uit omtrent het werkelijke doel van de reis, namelijk dat er 

vermoedens zouden zijn dat een langer verblijf dan 17 dagen zou worden beoogd en onvoldoende 

garantie op terugkeer zouden zijn naar Indië omdat hij geen bewijs levert van voldoende persoonlijke en 

regelmatige bestaansmiddelen, nu hij een student is zonder beroep;  

 

Dat de omstandigheid dat hij een student is en geen beroep heeft geen adequate motivering kan zijn om 

een toeristisch visum te weigeren, wanneer wel degelijk voldoende bewijsmiddelen zijn voorgelegd van 

zijn bestaansmiddelen in Indië;  

Dat er geen betwisting kan bestaan over het feit dat de eiser deze studies heeft aangevat en wil 

verderzetten en dat er geen enkel element op wijst dat er zou kunnen worden aan getwijfeld dat hij deze 

studies niet zou willen verderzetten;  

Dat de eiser over een studiebeurs beschikt in Indië en zodanig wel degelijk in zijn onderhoud kan 

voorzien ; Dat hij voor de reis en voor het verblijf in België wordt ten laste genomen door Meneer (V.), 

van Belgische nationaliteit, de echtgenoot van Mevrouw (K.), de tante van de eiser; die de nodige 

bewijzen van zijn inkomsten heeft neergelegd;  

 

Dat de bestreden beslissing niet duidelijk maakt waarom er redenen zouden zijn om te vermoeden dat 

een langer verblijf dan 17 dagen zou worden beoogd, nu de eiser altijd heeft uitgelegd dat hij zijn familie 

wil bezoeken in België om dan zijn studies verder te zetten in Indië;  

Dat geen enkel concreet element laat vermoeden iets anders wordt beoogd dan een verblijf in België om 

zijn familie te bezoeken;  

 

Dat ook niet kan worden begrepen waarom de omstandigheid dat zijn vader en broer slechts recentelijk 

een onbeperkte verblijfsvergunning hebben verkregen na jarenlange procedures en zijn moeder enkel in 

het bezit is van een tijdelijke verblijfsvergunning van die aard zou kunnen zijn om uit af te leiden dat de 

eiser in de realiteit beoogt om langer dan 17 dagen in België te verblijven;  

 

Dat het feit dat zijn vader en broer recent een onbeperkte verblijfsvergunning hebben verkregen de eiser 

ertoe gebracht heeft om een toeristisch visum aan te vragen om zijn familie te bezoeken, die hij vele 

jaren niet heeft kunnen bezoeken;  

 

Dat de eiser een volledig gestoffeerd dossier van stukken heeft neergelegd, dat zijn middelen van 

bestaan aantoont, de financiële tenlastename in België tijdens het voorgenomen toeristisch verblijf, de 

bewijzen van zijn studies en verblijfsrecht in India e, de bewijzen van het verblijfsrecht van de 
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familieleden die hij wil bezoeken, zodat de bestreden beslissing ten onrechte meent dat er onvoldoende 

bewijzen zouden zijn neergelegd van de financiële middelen, terugkeergaranties en het doel van de reis;  

Dat de bestreden beslissing een volstrekt inadequate motivering vertoont en een kennelijke 

appreciatiefout bevat, in strijd met de verplichting tot formele en materiële motivering, opgelegd door het 

artikel 62 van de wet van 15 december 1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen;” 

 

2.2.2. Verweerder stelt dat uit de uiteenzetting van verzoeker blijkt dat hij de motieven die de bestreden 

beslissing staven perfect begrepen heeft en dat deze motieven steun vinden in het administratief 

dossier. Hij voegt hier nog aan toe dat uit de stukken die werden overgemaakt bleek dat verzoeker 

slechts over een visum beschikte dat hem toeliet eenmalig naar India te reizen en dat een terugkeer dus 

niet gewaarborgd was. Tevens benadrukt verweerder dat verzoeker voorheen reeds poogde zijn familie 

in België te vervoegen door een studentenvisum aan te vragen, doch dat dit niet werd toegestaan. 

 

2.2.3. Verzoeker stelt in zijn repliekmemorie het volgende: 

 

“Overwegende dat de verwerende partij beweert dat de eiser niet zou beschikken over een recht van 

terugkeer naar India, na zijn verblijf in België, wat echter helemaal niet ter discussie kan staan gezien de 

eiser elk jaar een verblijfsvergunning krijgt van een jaar, die jaarlijks wordt verlengd, zolang zijn studies 

worden verdergezet;  

 

Dat hij recent nog een verlenging heeft gekregen voor een jaar ( stuk 1 ) en net zoals dit in België het 

geval is, mag de eiser vanzelfsprekend terug India inreizen als zijn verblijfsvergunning nog geldig is op 

het moment van zijn terugkeer uit België, wat zeker het geval zal zijn indien hij terugkeert na de periode 

waarvoor hij een visum heeft gevraagd van de Belgische overheden en op voorwaarde dat hij een geldig 

reispaspoort heeft, wat ook niet wordt betwist;  

 

Dat indien een vreemdeling de eerste India binnenkomt hij natuurlijk een recht op bnnenkomst moet 

hebben, maar één keer men over een langdurig verblijfsrecht beschikt, is het perfect mogelijk om voor 

een korte periode het land te verlaten en terug binnen te komen gedurende de geldigheidsduur van de 

verblijfsvergunning;  

 

Dat dit ook zo is in België en er wordt niet bewezen door de tegenpartij dat er een extra formaliteit 

vereist is voor de eiser om te kunnen terugkeren naar India;  

 

Dat blijkt uit informatie van FOD Buitenlandse Zaken dat voor een reis naar India een geldig paspoort 

nodig is en dat een visum wordt afgegeven op vertoon van het vliegtuigticket ;Dat de eiser zijn 

vliegtuigticket terug naar India al had aangekocht en dat er dus geen r(e)den is waarom India geen 

visum zou verlenen gezien zijn nog geldige verblijfsvergunning als student ( stuk 2);  

 

Dat wanneer er een motief wordt aangehaald in de bestreden beslissing dan moet de tegenpartij ook 

bewijzen dat dit een geldig motief is, wat niet het geval is omdat geen enkele wettelijke bepaling in India 

oplegt om een extra formaliteit te vervullen om te kunnen terugkeren uit België naar India indien men in 

het bezit is van een verblijfsmachtiging als student;  

 

Dat niets toelaat vast te stellen dat dit motief zou overeenstemmen met de werkelijkheid en de 

wetgeving van India en indien dit wel het geval zou zijn, dan had de ambassade hier prefect kunnen op 

wijzen en had de eiser het nodige kunnen doen om deze extra formaliteit te vervullen;  

 

Dat indien men de eiser zou gewezen hebben op die extra formaliteit, indien deze in realiteit al zou 

bestaan, quod non, en indien men dan zou kunnen vaststellen dat de eiser niet het nodige had gedaan 

om die formaliteit te vervullen, dan had men hem op gerechtvaardigde wijze kunnen verwijten dat hij niet 

het nodige zou hebben gedaan om de nodige garanties en formaliteiten in orde te brengen voor zijn 

terugkeer naar India;  

 

Dat in de huidige omstandigheden de eiser niets kan worden verweten want niets wijst erop dat hij aan 

zijn verplichtingen is tekortgeschoten nu er geen enkele andere formaliteit nodig is voor het terugkeren 

naar India met zijn verblijfsvergunning na een kort verblijf in België;  

 

Dat wat betreft het beweerde gebrek aan financiële middelen er niet kan worden afgeleid uit de 

bestreden beslissing op welke wijze de financiële middelen onvoldoende zouden zijn, gezien de 
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bewijzen zijn voorgelegd van de financiële middelen van de eiser in India, net als deze betreffende de 

tenlastename in België door de echtgenoot van zijn tante, Mevrouw (K. J.), Meneer (V.);  

 

Dat de tante van de eiser en de echtgenoot van deze laatste een visakaart en bankkaart hebben 

waarvan de kredietlimieten duidelijk hun financiële draagkracht aantonen (stukken 3 en 4);  

 

Dat de bestreden beslissing niet in concreto uitlegt waarom de stukken betreffende de financiële 

middelen met afdoende zouden zijn, wat een gebrek aan adequate en formele motivering betekent;  

 

Overwegende dat de eiser voor het overige verwijst naar het gedinginleidend verzoekschrift voor wat 

betreft dit middel;” 

 

2.2.4.1. Wat betreft de ingeroepen schending van het artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden 

beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van 

heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten 

met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste 

doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 5 februari 

2007, nr. 167.477).  

 

2.2.4.2. Daarnaast moet worden geduid dat het verweerder toekomt, bij een aanvraag tot afgifte van een 

visum type C, de betrouwbaarheid van de verklaringen van de aanvrager te beoordelen en na te gaan of 

er voldoende garanties zijn dat de aanvrager het grondgebied zal verlaten voor het verstrijken van de 

geldigheid van het aangevraagde visum. Het komt een staat immers toe maatregelen te nemen om 

misbruiken van de verblijfsreglementering te voorkomen. De mogelijkheid om een visum type C te 

weigeren omdat louter getwijfeld wordt aan de voornemens van de aanvrager – mogelijkheid die 

voorheen ondermeer werd toegelicht in hoofdstuk 5 (cf. “Bij de behandeling te hanteren basiscriteria”, 

blz 27) van de gemeenschappelijke visuminstructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten 

van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst van Schengen (hierna: de gemeenschappelijke 

visuminstructies) – wordt ook bevestigd in artikel  32.1.b van de verordening nr. 810/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 juli  2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke 

visumcode (hierna: de verordening 810/2009/EG). Het is verder niet kennelijk onredelijk om te oordelen 

dat het risico bestaat dat een zevenentwintig jaar oude vreemdeling die niet beschikt over persoonlijke 

en regelmatige bestaansmiddelen die voortkomen uit een beroepsactiviteit, die voorheen poogde een 

visum type D te verkrijgen en van wie de vader, moeder en broer in België verblijven niet zal terugkeren 

naar India na het verstrijken van de geldigheidsduur van het gevraagde visum. Verzoeker stelt dat hij 

het doel van zijn reis heeft aangetoond, dat de kosten van zijn verblijf zullen gedragen worden door een 

garant en dat hij beschikt over documenten die hem toelaten terug te keren naar India, maar weerlegt 

hiermee het standpunt van verweerder niet dat hij onvoldoende garanties biedt dat hij na het verstrijken 

van de geldigheidsduur van het gevraagde visum type C zal terugkeren naar India om er zijn studies 

verder te zetten. Verzoeker geeft te kennen de beschikbare gegevens anders te beoordelen, maar toont 

geenszins aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de appreciatie-

bevoegdheid waarover hij beschikt overschreden heeft. 

 

Aangezien voormeld motief volstaat om de bestreden beslissing te schragen en de kritiek van verzoeker 

op de andere motieven van de bestreden beslissing derhalve niet kan leiden tot de nietigverklaring van 

deze beslissing dient deze niet verder onderzocht te worden. 

 

Het tweede middel laat niet toe te besluiten tot de vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

2.3.1. In een derde middel voert verzoeker aan dat er sprake is van een kennelijke appreciatiefout en 

een gebrek aan afdoende motivering, in strijd met artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991, in combinatie met punt 2.4 van de gemeenschappelijke visum-

instructies en het artikel 5, eerste lid, van de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen 

van de staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse 

Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de 

controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 19 juni 1990 (hierna: de 

uitvoeringsovereenkomst van de Schengenakkoorden). 

Hij stelt in dit verband het volgende: 
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“Overwegende dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen al in een arrest n°30.752 van 27 augustus 

2009 heeft geoordeeld hieromtrent:  

 

[...] In een tweede middel voert verzoeker een manifeste beoordelingsfout aan en een gebrek aan 

afdoende motivering in het licht van het artikel 62§1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna 

Vreemdelingenwet) en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, juncto de gemeenschappelijke instructies aan de diplomatieke 

en consulaire beroepsposten.  

 

Verzoeker betoogt dat de verplichting tot motivering verduidelijkt wordt in punt 2.4 van de 

gemeenschappelijke instructies aan diplomatieke en consulaire beroepsposten. Punt 2.4 voorziet 

namelijk dat de weigering moet gemotiveerd worden op basis van de volgende formulering “ ... en volgt 

de referentie aan de artikelen 15 en volgende van de Schengenakkoorden, maar ook de precisering van 

de geviseerde punten (a, b, c,...) met het aangeven van de voorwaarden die werden in aanmerking 

genomen”. Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing wel verwijst naar de artikelen 15 en volgende, 

doch niet voldoet aan de laatste voorwaarde. De gemeenschappelijke instructies aan de diplomatieke 

en consulaire beroepskosten voegen er nog aan toe dat “deze motivering in voorkomende gevallen kan 

worden vervolledigd met de meer gedetailleerde informatie of andere informatie bevatten in functie van 

de voorziene verplichtingen in de materie door de nationale wetgeving”. Volgens verzoeker is deze 

mogelijkheid in toepassing van de Belgische wetgeving een verplichting. Bijgevolg is verzoeker van 

oordeel dat de motivering van de bestreden beslissing onvoldoende en verkeerd is. Verder stelt 

verzoeker dat hij een volledig gestoffeerd dossier heeft verschaft betreffende zijn reisplannen in België 

met het oog op het ondertekenen van een akte om een eigendom te verwerven. In het kader van een 

correspondentie met de Vice-consul van België, na de datum van de ondertekening van de akte, werd 

uitgelegd dat hij niet alleen het onroerend goed wilde verwerven maar eveneens wilde onderhandelen 

over renovatiewerken en werken tot uitbreiding van het onroerend goed. Verzoeker vervolgt dat hij in het 

kader van zijn dossier het bewijs heeft geleverd van de reservatie van vliegtuigtickets heen en terug, het 

bewijs van een hotel reservatie, net als verschillende bankbewijzen die aantonen dat hij over voldoende 

inkomsten beschikt. Verzoeker meent dan ook dat hij aan alle vereiste voorwaarden voldoet voor het 

toekennen van een visum van minder dan drie maand. Verzoeker stelt dat in tegenstelling tot wat 

aangevoerd wordt door de bestreden beslissing het doel van zijn reis wel werd uitgelegd en bewezen. 

Wat het beweerde probleem van openbare orde betreft wordt er geen enkele precisering gegeven. 

Verzoeker stelt dat hij in zijn brief aan de Vice- consul heeft uitgelegd dat de situatie voortkomt uit het 

feit dat een vroegere medewerker van zijn advocatenkantoor het briefpapier van het kantoor heeft 

gebruikt voor andere doeleinden dan de professionele.Verzoeker benadrukt dat hij de laatste vier jaar 

minstens 15 keer verbleven heeft hetzij in België zei in een Schengenlidstaat en dat hij steeds binnen de 

vastgelegde termijnen naar Congo is teruggekeerd, dat zijn professionele geloofwaardigheid trouwens 

niet in twijfel kan worden getrokken, dat het evident is dat het voor hem op professioneel gebied zeer 

belangrijk is om regelmatig naar Europa te kunnen komen.  

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in het artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 10 december 2002, nr. 113.439). In de 

motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name het 

artikel 15 juncto artikel 5 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 19 juni 

1990 en naar de redenen waarom aan verzoeker geen visum wordt toegekend. Dienvolgens moet 

worden vastgesteld dat verzoeker niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering hem niet in staat 

stelt te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat hierdoor zou zijn voldaan aan het normdoel van de formele 

motiveringsplicht.Bovendien blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden 

beslissing bespreekt en ze aldus kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu 

bereikt werd.Noch een schending van het artikel 62 van de Vreemdelingenwet, noch van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

wordt aangetoond.  

 

Waar de verzoeker verwijst naar het punt 2.4 van de gemeenschappelijke visum instructie is dient te 

worden nagegaan wat het gevolg is van de rechtstreekse toepasselijkheid van deze bepaling in de 

Belgische rechtsorde.  
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Punt 2.4 van de gemeenschappelijke instructies aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten 

bepaalt wat volgt: “Indien een diplomatieke of consulaire post van een overeenkomstsluitende partij een 

aanvraag of afgifte van een eenvormig visum weigert, kan hiertegen naar nationaal recht van de 

betrokken overeenkomstsluitende partij beroep worden ingesteld.  

 

Ingeval een visum wordt afgewezen en internationaal rechtsbepalingen in motivering van deze 

weigering is voorzien, moet deze op basis van de onderstaande formulering geschieden :  

 

‘Ingevolge artikel 15 juncto artikel 5 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen 

van 19 juni 1990 is uw visumaanvraag afgewezen, daarin niet voldoet aan de in artikel 5, lid1, onder a), 

c), d) en e) gestelde voorwaarden (desbetreffend letter aankruisen), waarin wordt bepaald dat . . . (tekst 

van de desbetreffende voorwaarde of voorwaarden)’  

 

Deze tekst kan in voorkomend geval worden aangevuld met meer gedetailleerde informatie, dan wel 

andere informatie bevatten wanneer nationaal recht in een dergelijke verplichting voorziet.  

 

“(...) 

 

Niet in alle lidstaten bestaat de verplichting om de weigering van een visum te motiveren. Om deze 

redenen wordt in punt 2.4 verwezen naar de desbetreffende nationale rechtsbepalingen. In casu vloeit 

de verplichting om de weigering van een visum te motiveren voort uit het artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet en uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. Aangezien de verplichting tot motivering van een weigering van 

een visum wel bestaat dient de motivering gebaseerd te worden op een of meer van de in artikel 5 van 

de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen genoemde voorwaarden.  

 

De bepaling waarnaar de verzoeker verwijst is een duidelijke onvoorwaardelijke bepaling die geen 

verdere uitvoeringsmaatregelen vereist, zodat kan worden aangenomen dat deze bepaling directe 

werking heeft.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing de volgende redenen aanhaalt teneinde 

het visum te weigeren :  

 

“(...)  

Beslissing genomen conform artikel 15 van de uitvoering is een overeenkomst van de Schengen-

akkoorden en artikel 5 van verordening 562/2006/EG.  

 

Andere  

Er zijn aanwijzingen dat de betrokkene zich gedurende de afgelopen jaren schuldig heeft gemaakt aan 

dubieuze praktijken waardoor hij een probleem vormt voor de openbare orde en bovendien heeft hij in 

het verleden twijfelachtige documenten voorgelegd.  

Twijfels omtrent het professionele karakter van de reis : betrokkene legt een uitnodiging voor van notaris 

JP (D.) in België met betrekking tot de aankoop van onroerend goed maar hij had hiervoor reeds een 

procuratie ingediend bij de ambassade.  

Geen verrechtvaardiging voor aanvraag met meerdere binnenkomsten.[...]”  

 

Verzoeker kan gevolgd worden waar hij stelt dat wel werd voldaan aan de voorwaarde van de referentie 

naar artikel 15 junto artikel 5 van de overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 19 

juni 1990, doch dat niet werd gepreciseerd aan welke van de in het artikel 5, lid 1 van voormelde 

uitvoeringsovereenkomst gestelde voorwaarden (a, c, d of e) hij niet voldoet.  

 

In de aangegeven mate is het middel gegrond.[...] ” ( stuk 7 : RvV, n° 30.752 van 27 augustus 2009);  

 

Dat net als in het hierboven geciteerde geval de bestreden beslissing niet vermeldt aan welke van de in 

het artikel 5 lid 1 van de Overeenkomst tot uitvoering van het Akkoord van Schengen van 19 juni 1990 

gestelde voorwaarden de eiser niet zou voldoen ( a, c, d of e);  

 

Dat zoals in het vorige middel is uiteengezet, de eiser een volledig gestoffeerd dossier van stukken heeft 

neergelegd, dat aantoont dat hij aan de voorwaarden voldoet van het artikel 5, lid 1 van de 

Overeenkomst tot uitvoering van het Akkoord van Schengen van 19 juni 1990;  
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Dat de bestreden beslissing daarom een gebrek aan materiële motivering vertoont in strijd met de 

aangehaalde wetsbepalingen en het artikel 5, lid 1 van de Overeenkomst tot uitvoering van het Akkoord 

van Schengen van 19 juni 1990;” 

 

2.3.2. Verweerder antwoordt dat aan de hand van de door verzoeker aangebrachte argumenten niet kan 

worden ingezien in welke mate de materiële motiveringsplicht zou kunnen geschonden zijn. Hij betoogt 

dat uit de lectuur van de bestreden beslissing blijkt dat niet enkel wordt verwezen naar de van 

toepassing zijnde wetgeving, doch dat ook uitgebreide toelichting wordt gegeven omtrent het waarom 

van de beslissing. 

 

2.3.3. Verzoeker beperkt zich in zijn repliekmemorie tot een verwijzing naar de in zijn verzoekschrift 

gedane uiteenzetting. 

 

2.3.4. De Raad benadrukt dat, in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, in de bestreden beslissing 

niet wordt verwezen naar artikel 5, eerste lid, van de uitvoeringsovereenkomst van de Schengen-

akkoorden – bepaling die trouwens sedert 13 oktober 2006 is opgeheven –, maar naar artikel 5 van de 

verordening nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling 

van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (hierna: de 

verordening 562/2006/EG). Tevens moet worden vastgesteld dat de tekst van de gemeenschappelijke 

visuminstructies werd ingetrokken door artikel 56 van de verordening 810/2009/EG. De beschouwingen 

van verzoeker laten derhalve niet toe een schending van de aangevoerde bepalingen en beginselen 

vast te stellen en doen geen afbreuk aan de vaststellingen die werden gedaan bij de bespreking van het 

tweede middel. 

 

Het derde middel is ongegrond. 

 

2.4. Verzoeker heeft geen middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend en tien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter, 

 rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   G. DE BOECK 

 


