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 nr. 48 646 van 28 september 2010 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Buitenlandse Zaken. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 17 juni 2010 

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

Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken van 18 mei 2010 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 regelmatig gewisselde memories. 

 

Gelet op de beschikking van 3 augustus 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 september 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BUYSSE, die loco advocaat K. HINNEKENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaten N. ANGELET en T. EYSKENS die verschijnen voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, dient op 11 mei 2010 een aanvraag in 

voor een visum kort verblijf bij de Nederlandse vertegenwoordiging te Colombo, Sri Lanka. Verzoekster 

wenst haar dochter die in België woont te bezoeken. 

 

Op 18 mei 2010 wordt dit visum geweigerd. Dit is de bestreden beslissing: 

 

“ (…) 

Hierbij deel ik u mede dat is beslist op Uw visumaanvraag van 11-05-2010, ingediend bij de 

Nederlandse vertegenwoordiging te COLOMBO voor Uw beoogd bezoek. 

 

De reden(en) van weigering is (zijn): 
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Wetsgrond: 

Ingevolge artikel 52 van Verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode), welke op 5 april 2010 

van toepassing is geworden, en met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 

Schengengrenscode van 15 maart 2006 (Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement 

en de Raad), en op grond van op het Soeverein Besluit van 12 december 1813 (Ster. 1814.4) terug te 

voeren bevoegdheid inzake visumverlening, weiger ik u het visum. 

 

Weigeringsreden: 

U heeft niet aangetoond overeenkomstig artikel 5, lid 1 onder c, en lid 3 van de Schengengrenscode 

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. De door u aangetoonde financiële middelen zijn ontoereikend gebleken. Niet is aangetoond 

dat u vrijelijk en zelfstandig kunt beschikken over het door de grensbewakingsautoriteiten als 

uitgangspunt gehanteerde richtbedrag per persoon per dag. Dit richtbedrag is exclusief de eventuele 

kosten voor een reisbiljet naar een plaats buiten het Schengengebied. Bij de beoordeling of over 

voldoende middelen kan worden beschikt is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden 

van uw verblijf, waaronder bijvoorbeeld het kosteloos ter beschikking stellen van een verblijfplaats door 

een referent. Voorts is gebleken dat de door u opgegeven garantsteller in Nederland niet over een 

duurzaam inkomen beschikt dat minimaal gelijk is aan het bestaansminimum voor de categorie 

echtparen in de zin van de Wet werk en bijstand. Een duurzaam en voldoende inkomen is vereist daar 

een garantstelling niet enkel betrekking heeft op de kosten die kunnen ontstaan voor de Staat en 

openbare lichamen voor wat betreft de opgegeven periode van het verblijf, maar ook op de kosten die 

hierna kunnen ontstaan uit het verblijf van betrokkene. Een garantstelling dient in deze tevens ter 

meerdere zekerheid van een tijdige terugkeer daar u zelf niet over voldoende middelen kunt beschikken, 

althans dit niet heeft weten aan te tonen, waardoor de economische binding met uw land van herkomst 

gering moet worden geacht. 

(…)”  

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Artikel 39/72, § 1 samengelezen met artikel 39/81, eerste 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), 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. 

 

Verwerende partij werd op 28 juni 2010 in kennis gesteld van het verzoekschrift en werd verzocht om 

het administratief dossier en een nota in te dienen. De laatst nuttige dag om de nota en het 

administratief dossier in te dienen was 6 juli 2010. 

 

Er werd tijdig een nota ingediend maar het administratief dossier werd pas ingediend op 27 juli 2010. De 

verwerende partij roept in dit verband overmacht in omdat zij het dossier moest opvragen bij de 

Nederlandse overheid. 

 

Artikel 39/59, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat wanneer de verwerende partij het 

administratief dossier niet binnen de vastgestelde termijn toestuurt, de door de verzoekende partij 

vermelde feiten als bewezen worden geacht tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. 

 

Er dient niet te worden ingegaan op de door verwerende partij ingeroepen overmacht, nu verder zal 

blijken dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet bevoegd is om kennis te 

nemen van het beroep. 

 

2.2. Ambtshalve wordt vastgesteld dat de Raad geen gerechtskosten kan opleggen en derhalve dus 

evenmin het voordeel van de rechtsbijstand kan toekennen. Het verzoek daartoe van de verwerende 

partij wordt om die reden verworpen. 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 
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3.1. In de nota werpt verwerende partij een exceptie van onbevoegdheid van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen op. Verwerende partij zet deze exceptie uiteen als volgt: 

 

“De onbevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

10. Zoals hierna uitvoeriger wordt uiteengezet, vindt de bestreden beslissing zijn rechtsgrond in 

Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling 

van een gemeenschappelijke visumcode, ook genaamd de "Visumcode", die het de Lidstaten van de 

Europese Unie mogelijk maakt de bevoegdheid tot toekenning of weigering van visa te verlenen aan een 

andere Lidstaat die in het betrokken derde land een consulaire post heeft, in welk geval ook de 

beroepsmogelijkheden van de andere Lidstaat toepassing vinden. 

11. Verordening 810/2009, "de Visumcode", is van toepassing sinds 5 april 2010 (artikel 58,2). 

Volgens deze Visumcode is in beginsel voor de toekenning of weigering van een visum bevoegd, de 

lidstaat op het grondgebied waarvan de enige bestemming gelegen is (artikel 5.1.a). 

Krachtens artikel 8.1 kan een lidstaat ermee instemmen een andere lidstaat die op grond van artikel 5 

bevoegd is, te vertegenwoordigen voor het onderzoeken van aanvragen voor en de afgifte van visa 

namens die lidstaat. 

Deze lidstaat kan door een andere lidstaat vertegenwoordigd worden voor het onderzoeken en afgeven 

van de visa (artikel 8.1). In dat geval oefent het consulaat van deze andere lidstaat de desbetreffende 

bevoegdheden uit (artikel 6). 

Tenzij de betrokken lidstaten anders overeenkomen, moet het consulaat van de vertegenwoordigende 

lidstaat, vooraleer een visum te weigeren, de aanvraag doorzenden aan de vertegenwoordigde lidstaat 

die de definitieve beslissing neemt (art, 8.1 en 8.2). 

12. Krachtens artikel 8.4.d) kunnen de betrokken lidstaten echter overeenkomen dat het consulaat van 

de vertegenwoordigende lidstaat wordt gemachtigd om, na onderzoek van de aanvraag, te weigeren 

een visum af te geven. 

Volgens artikel 32.3 zijn de beroepsmogelijkheden en het toepasselijke recht deze van de beslissende 

lidstaat. Wanneer de vertegenwoordigende lidstaat krachtens artikel 8.4.d) werd gemachtigd om een 

visum te weigeren, vinden dus de beroepsmogelijkheden en het recht van de vertegenwoordigende 

lidstaat toepassing. 

13. In aanhef van de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk verwezen naar de Visumcode, zodat 

verzoekende partij perfect wist, minstens kon weten, dat de Nederlandse overheid op grond van de 

Visumcode een beslissing heeft genomen. 

Verzoekende partij formuleert geen wettigheidskritiek
14

 die op de Visumcode kan worden betrokken. Er 

valt dus niet in te zien waarom verzoekende partij haar beroep niet bij de Nederlandse overheid heeft 

ingediend. Er valt zeker niet in te zien op welke rechtsgrond de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

te dezen bevoegd is. 

De verzoekende partij had m.a.w. gebruik moeten maken van de beroepsmogelijkheden die hem ter 

beschikking worden gesteld door het Nederlandse recht. 

14. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is ter zake niet bevoegd om het beroep tegen de 

visumweigering te behandelen. 

Het verzoek moet om die reden worden verworpen. 

Overigens valt ook niet in te zien dat de minister van Buitenlandse Zaken de bevoegde minister is 

inzake visabetwistingen. De dienst Vreemdelingenzaken beslist immers over de afgifte van visa. In ieder 

geval moet de minister van Buitenlandse Zaken buiten zaken worden gesteld.” 

 

3.2. In de repliekmemorie verwijst verzoekster naar artikel 13 van de Grondwet en naar de artikelen 6 en 

13 van het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele 

vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 

(hierna: EVRM) om te staven dat de Belgische rechter bevoegd is. 

 

3.3. De Verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (hierna: de Visumcode) bepaalt in artikel 5.1.a) het 

volgende: 

 

“1. De lidstaat die bevoegd is voor het onderzoeken van en het nemen van een beslissing over een 

aanvraag voor een eenvormig visum is: 

a) de lidstaat op het grondgebied waarvan de enige bestemming van het (de) bezoek(en) is gelegen; 

(…).” 
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Verzoekster heeft een aanvraag ingediend voor een visum om haar dochter die in Kortrijk (België) 

woont, te bezoeken. België is op basis van deze bepaling bevoegd voor het onderzoek en het nemen 

van de beslissing inzake de visumaanvraag van verzoekster. 

 

Artikel 8 van de Visumcode voorziet echter dat een lidstaat een andere lidstaat kan vertegenwoordigen 

voor het onderzoek en de afgifte van een visum. Artikel 8.1 en 8.2 van de Visumcode luiden als volgt: 

 

“1. Een lidstaat kan ermee instemmen een andere lidstaat die op grond van artikel 5 bevoegd is, te 

vertegenwoordigen voor het onderzoeken van aanvragen voor en de afgifte van visa namens die 

lidstaat. (…) 

2. Indien het consulaat van de vertegenwoordigende lidstaat voornemens is een visum te weigeren, 

zendt het de aanvraag door aan de bevoegde autoriteiten van de vertegenwoordigde lidstaat, die er 

vervolgens een definitieve beslissing over nemen (…).” 

 

Verzoekster heeft in casu haar aanvraag voor een visum ingediend bij de vertegenwoordiging van de 

Nederlandse autoriteiten in Sri Lanka. Verwerende partij deelt in de nota mee dat Nederland ermee 

ingestemd heeft om België in Sri Lanka te vertegenwoordigen voor het onderzoek en de afgifte van visa 

namens België. 

 

In principe is de vertegenwoordigende lidstaat (in casu Nederland) op basis van artikel 8.1 van de 

Visumcode enkel bevoegd voor het onderzoek van de visumaanvraag en de afgifte van visa. Artikel 8.2 

van de Visumcode schrijft immers voor dat wanneer het consulaat van de vertegenwoordigende lidstaat 

(in casu het Nederlandse consulaat) voornemens is het visum te weigeren, het de aanvraag moet 

doorzenden aan de bevoegde autoriteiten van de vertegenwoordigde lidstaat, in casu de Belgische 

bevoegde autoriteiten. 

 

Artikel 8.4.d) van de Visumcode bepaalt echter het volgende: 

 

“4. De vertegenwoordigende lidstaat en de vertegenwoordigde lidstaat sluiten een bilaterale regeling die 

de volgende elementen bevat: 

(…) 

d) in afwijking van lid 2, kan het consulaat van de vertegenwoordigende lidstaat in de bilaterale regeling 

worden gemachtigd om, na onderzoek van de aanvraag, te weigeren een visum af te geven.” 

 

Uit deze bepaling volgt dat een bilaterale regeling kan worden gesloten waarin de vertegenwoordigende 

lidstaat wordt gemachtigd om, wanneer hij voornemens is het visum te weigeren, het niet door te 

zenden naar de bevoegde autoriteiten van de vertegenwoordigde lidstaat maar om zelf de beslissing tot 

weigering te nemen.  

 

In de nota bevestigt verwerende partij dat er een bilaterale overeenkomst is tussen België en Nederland 

waarin het Nederlands consulaat in Colombo is gemachtigd om na onderzoek te weigeren een visum af 

te geven. Verzoekster betwist dit gegeven niet in haar repliekmemorie. In casu was het Nederlandse 

consulaat dus bevoegd om de aanvraag niet door te zenden naar de bevoegde Belgische autoriteiten 

maar kon het zelf de beslissing tot weigering van afgifte van een visum nemen. 

 

Als bijlage bij het verzoekschrift voegt verzoekster inderdaad een beslissing tot weigering van afgifte van 

een visum, die genomen is door de Nederlandse vertegenwoordiging te Colombo als gemachtigde van 

de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. 

 

Verwerende partij voert aan dat in dit geval het beroep moet worden ingesteld bij de Nederlandse 

bevoegde dienst of rechtbank overeenkomstig Nederlands recht en dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen in dit verband niet bevoegd is. 

 

Artikel 32.3 van de Visumcode luidt als volgt: 

 

“Aanvragers aan wie een visum is geweigerd, kunnen in beroep gaan. Het beroep wordt ingesteld tegen 

de lidstaat die de definitieve beslissing over de aanvraag heeft genomen. De nationale wetgeving van 

die lidstaat is op het beroep van toepassing. De lidstaten verstrekken de aanvragers informatie over de 

procedure in geval van een beroep, zoals gespecificeerd in bijlage VI.” 
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Uit het voorgaande is gebleken dat Nederland de vertegenwoordigende lidstaat was die de beslissing tot 

weigering van afgifte van het visum heeft genomen, op basis van een bilaterale overeenkomst met 

België zoals voorzien in artikel 8.4.d) van de Visumcode. Op basis van artikel 32.3 van de Visumcode 

dient het beroep tegen de in casu bestreden beslissing te worden ingesteld tegen de Nederlandse 

bevoegde autoriteiten en is de Nederlandse nationale wetgeving van toepassing op het beroep. 

 

Het beroep ingesteld tegen de beslissing van het Nederlandse consulaat te Colombo tot weigering van 

afgifte van een visum is bijgevolg niet ontvankelijk ingesteld. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

heeft ter zake geen bevoegdheid op basis van artikel 32.3 van de Visumcode. 

 

Volledigheidshalve wordt ook gewezen op artikel 39/1, § 1 van de Vreemdelingenwet dat de 

bevoegdheid afbakent van de Raad en als volgt luidt: 

 

“§ 1. Er is een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, verder de Raad genoemd. 

De Raad is een administratief rechtscollege en is als enige bevoegd om kennis te nemen van de 

beroepen die worden ingesteld tegen individuele beslissingen genomen met toepassing van de wetten 

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

vreemdelingen.” 

 

Nu de Raad niet bevoegd is om kennis te nemen van het beroep, wordt niet ingegaan op de overige 

excepties opgeworpen door de verwerende partij. 

 

Het beroep is onontvankelijk. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig september tweeduizend en 

tien door: 

 

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. N. WELLENS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

N. WELLENS A. DE SMET 

 


