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 nr. 50 867 van 8 november 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 Nepalese nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 30 juni 2010 tot weigering van 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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 september 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 oktober 

2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat S. VAN ROSSEM 

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 

 

Verzoeker dient op 4 juni 2010 een aanvraag in tot het verkrijgen van een studentenvisum lang verblijf 

(type D). 

 

Op 30 juni 2010 wordt deze aanvraag geweigerd. Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

“Wettelijke referenties:  

Art. 58 van de wet van 15/12/1980  

Beperkingen:  

• De solvabiliteit van de garant die een verbintenis tot tenlasteneming conform bijlage 32 heeft 

aangegaan ten voordele van de betrokkene is ontoereikend. Uit het aanslagbiljet van de belastingen en 

de betaalfiches die tot staving van de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf zijn voorgelegd 
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blijkt immers dat het netto maandinkomen van de garant niet voldoende is om in zijn persoonlijke 

behoeften en in die van zijn huisgezin (2 kinderen ten laste) te voorzien en de kosten van een student te 

dragen zoals deze zijn omschreven in artikel 60 van de wet van 15 december 1980 en het koninklijk 

besluit van 8 juni 1983. De financiële dekking van het verblijf van de student is bijgevolg niet 

gegarandeerd + de bijlage 32 werd niet vervolledigd met "gelezen en goedgekeurd" + de coördinaten 

van de onderwijsinstelling zijn niet vermeld.  

• Gebrek aan: Goed gedrag en zeden.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker aan: “Schending van de materiële motiveringsverplichting en 

schending van het redelijkheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel “. 

 

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing geen handtekening draagt zodat niet kan worden nage-

gaan of deze werd genomen door de attaché. Het vermelden van de naam van de attaché is niet 

voldoende. De identiteit van de auteur van de bestreden beslissing kan niet geverifieerd worden. Hij 

betwist dat de bestreden beslissing werd genomen door de bevoegde attaché. De bestreden beslissing 

kan door een derde of een onbevoegde medewerker genomen zijn. 

 

Voorts vermeldt de bestreden beslissing een verkeerd adres van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen voor het aantekenen van het beroep, namelijk Wetenschapstraat 33 te 1040 Brussel. Dit 

brengt een schending van de rechten van verdediging teweeg. Omwille van de twee opgesomde 

redenen zijn de aangehaalde rechtsregels geschonden. 

 

Bovendien heeft de bestreden beslissing geen rekening gehouden met alle overgemaakte documenten. 

Naast de bijlage 32 heeft verzoeker ook de eigendomsovereenkomst van zijn garant en diens loonfiches 

overgemaakt en een uittreksel van de BVBA Trishakti. De bestreden beslissing motiveert niet welke 

afweging er werd gemaakt om te besluiten dat de garant onvoldoende solvabel is. Het lijkt dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken enkel rekening hield met de bijlage 32. Verzoeker kent niet de gemaakte afweging 

omtrent de loonfiches waaruit blijkt dat het gezin een inkomen heeft van ongeveer 2200 euro, de 

verkoop van de woning van de garant en het uittreksel uit het Belgische Staatsblad. Dit is onredelijk, 

onzorgvuldig en vormt een schending van de materiële motiveringsplicht. Het inkomen van de garant is 

ruim voldoende. 

 

Het motief dat de bijlage 32 niet vermeldt dat deze “gelezen en goedgekeurd is” is niet afdoend om de 

weigering te motiveren. Immers werd de bijlage 32 ondertekend door de overheid overeenkomstig 

artikel 60 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) zodat deze geldig is. 

Minstens staat deze materiële vergissing niet in verhouding met de gevolgen voor verzoeker, die zeer 

vergaand zijn. Verzoekers dossier werd niet individueel onderzocht. Verzoeker geeft theoretische 

beschouwingen betreffende de motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. Hij wijst op de 

bevoegdheid van de Raad en benadrukt dat hij wel een getuigschrift van goed gedrag en zeden heeft 

overgemaakt. 

 

Verzoeker verwoordt het middel als volgt: 

 

“Verzoeker zijn aanvraag tot het bekomen van een visum werd geweigerd op 30.06.2010. 

De motivering van de bestreden beslissing is de volgende: 

• De solvabiliteit van de garant die een verbintenis tot tenlasteneming conform bijlage 32 heeft aange-

gaan ten voordele van de betrokkene is ontoereikend. Uit het aanslagbiljet van de belastingen en de 

betaalfiches die tot staving van de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf zijn voorgelegd 

blijkt immers dat het netto maandinkomen van de garant niet voldoende is om in zijn persoonlijke 

behoeften en in die 'van zijn huisgezin (2 kinderen ten laste) te voorzien en de kosten van een student te 

dragen zoals deze zijn omschreven in artikel 60 van de wet van 15.12.1980 en het K.B. van 08.06.1983. 

De financiële dekking van het verblijf van de student is bijgevolg niet gegarandeerd + de bijlage 32 werd 

niet vervolledigd -met "gelezen en goedgekeurd" + de coördinaten van de onderwijsinstelling zijn niet 

vermeld. 

• Gebrek aan: goed gedrag en zeden 

Verzoeker kan zich niet akkoord verklaren met de bestreden beslissing. 

De bestreden beslissing is niet gehandtekend door de attaché zodat niet kan nagegaan worden of de 

bestreden beslissing wel degelijk door deze persoon genomen werd en in zijn hoedanigheid. 
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 Verzoeker betwist dat de bestreden beslissing genomen werd door een attaché. 

Dat verzoeker wenst te benadrukken dat het feit dat op de bestreden beslissing de naam van de attaché 

staat vermeld, niet afdoende" is om te stellen dat zou kunnen nagegaan worden wie de beslissing 

genomen heeft en in welke hoedanigheid. 

Een derde kan eveneens de beslissing genomen hebben. 

De beslissing, zonder handtekening, garandeert op geen enkele wijze de authenticiteit van de 

handtekening en de beslissing. 

Het is niet omdat de 'naam' van de attaché op de beslissing staat dat zij ook daadwerkelijk door deze 

persoon genomen werd. 

Dat in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel mag verwacht worden dat 

dergelijke beslissingen gehandtekend worden. 

Daarnaast moet erop gewezen worden dat een handtekening er op gericht is om zekerheid te 

verwerven omtrent de identiteit van de auteur van de bestreden beslissing. 

De identiteit van de auteur van de beslissing kan in casu niet geverifieerd worden. 

Er kan niet nagegaan worden of de attaché zelf wel degelijk het dossier onderzocht heeft en of hij wel 

degelijk de bestreden beslissing zelf genomen heeft. 

Dat van verzoeker geen negatief bewijs kan worden verwacht. 

Om deze reden . is vereist dat de beslissing ook effectief gehandtekend wordt zodat kan geverifieerd 

worden dat de beslissing wel degelijk genomen werd door deze persoon en zijn identiteit kan 

geverifieerd worden. 

Indien het louter voldoende zou zijn om een naam te zetten onder een beslissing kan eender wie de 

beslissing nemen en kan op geen enkel objectieve vaststelbare wijze geverifieerd worden dat zij wel 

degelijk door de bevoegde persoon genomen werd. 

De wet voorziet niet in enige bepaling die stelt dat als er op een bestreden
1
 beslissing de naam van een 

attaché vermeld staat dat daar dan ook wel degelijk van mag uitgegaan worden dat de beslissing 

genomen werd door de attaché. 

evenwel een probleem wanneer deze bestuurshandeling, waarvan de geldigheid aldus niet kan 

aangetast worden door een gebrek aan ‘ondertekening', niet kan worden toegerekend aan een bepaalde 

persoon en dus wanneer helemaal niet vaststaat of de bestreden beslissing werd genomen door een 

daartoe bevoegd persoon." 

Dit is in casu het geval. 

Verzoeker betwist dat de beslissing genomen werd door de bevoegde attaché. 

Verzoeker kan onmogelijk nagaan of de beslissing kan toegerekend worden aan de attaché die vermeld 

staat op de bestreden beslissing. 

Verzoeker meent dat het in casu helemaal niet vaststaat dat de bestreden beslissing genomen werd 

door de daartoe bevoegde persoon. Zij kan evengoed genomen zijn door een derde of een medewerker 

die helemaal niet bevoegd is. 

Dat bovendien op de akte van kennisgeving van 16 juli een totaal verkeerd adres wordt weergegeven 

om eventueel beroep aan te tekenen. 

Dat er wordt weergeven dat er kan beroep aangetekend worden bij de RVV doch het adres van de Raad 

van State wordt weergegeven, namelijk wetenschapstraat 33 te 1040 Brussel terwijl het moet zijn 

Gaucheretstraat 92-94 te 1030 Brussel 

Dat steeds moet worden weergegeven bij welke instantie en op welk adres beroep kan worden 

aangetekend en welke rechtsmiddelen er open staan 

Dat de gevolgen van huidige beslissing enorm zijn voor verzoeker. 

Dat dan ook mag verwacht worden dat dergelijk beslissingen genomen worden door de bevoegde 

personen en dit kan geverifieerd worden. Dat bovendien naar de juiste instantie en het .juiste adres om 

beroep aan te tekenen dient verwezen te worden. 

Dat indien dit niet het geval is, dit een schending is van de rechten van verdediging. 

Het is niet de bedoeling van de wetgever geweest dat een beslissing genomen zou worden door een 

derde of de administratie of een medewerker. 

De wetgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat enkel een attaché deze beslissingen kan nemen. 

Gelet op deze bijzondere precisering, mag dan ook verwacht worden dat dit kan nagegaan worden. 

Dat volgens verzoeker dit de bedoeling van de wetgever is geweest. 

In casu kan niet nagegaan worden of de attaché wel degelijk de beslissing genomen heeft. 

Het is niet omdat niet wettelijk bepaald is dat een schriftelijke handtekening op een administratieve 

beslissing vereist is, dat in het kader van de beginselen van behoorlijk bestuur, de formele motiverings-

verplichting, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel dit wel mag verwacht worden. 

Zeker en vast indien men de gevolgen van huidige beslissing voor verzoeker bekijkt. 

Omwille van het gebrek aan handtekening , en de verkeerde weergave van het adres waar beroep kan 

worden aangetekend, is aldus de bestreden beslissing een schending van de formele motiverings-
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verplichting, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Dat verzoeker zich voorts niet 

kan verzoenen met de motivering waarom zijn aanvraag tot het bekomen van een visum werd 

geweigerd omwille van het volgende. 

De bestreden beslissing heeft geen rekening gehouden met alle documenten die verzoeker heeft 

overgemaakt ter staving van zijn aanvraag. 

Verzoeker heeft niet alleen de bijlage 32 overgemaakt teneinde het inkomen van zijn garant aan te 

tonen doch ook de eigendomsovereenkomst van zijn garant als deze laatste zijn loonfiches en een 

uittreksel van de bvba Trishakti. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat dienst vreemdelingenzaken met deze documenten bij het 

nemen van haar beslissing rekening gehouden heeft. 

Verzoeker heeft dan ook de indruk dat zijn dossier- niet grondig werd behandeld en onderzocht. 

De bestreden beslissing stelt zeer summier dat de garant niet solvabel zou zijn doch motiveert op geen 

enkele wijze op welke wijze zij haar afweging heeft gemaakt zodat het voor verzoeker onduidelijk is 

waarom dvz meent dat de garant -onvoldoende solvabel is. 

Uit de bestreden beslissing lijkt het dat dvz enkel rekening 

heeft gehouden met de bijlage 32 hoewel verzoeker ook nog andere documenten heeft overgemaakt ter 

staving van zijn aanvraag. 

Immers op geen 'enkele manier kan afgeleid worden op welke wijze zij volgende documenten hebben 

afgewogen: 

• Loonfiches waaruit blijkt dat het gezin een inkomen heeft van ongeveer 2200€ 

• De verkoopsovereenkomst van de garant zijn woning 

• Uitreksel Belgisch Staatsblad 

Dit is niet redelijk te verantwoorden, onzorgvuldig en een schending van de materiële motiverings-

verplichting. 

Verzoeker zijn garant heeft een inkomen van gemiddeld 2.200€ per maand. Dit is ruim voldoende om 

als garant te dienen. 

Dat dienst vreemdelingenzaken met deze elementen totaal geen rekening heeft gehouden en duidelijk 

een vergissing heeft gemaakt in het dossier van verzoeker en zijn visum ten onrechte geweigerd heeft. 

Het feit dat de bijlage 32 van de garant niet vermeld "gelezen en goedgekeurd"- is geen afdoende 

motivering om de bijlage 32 niet te aanvaarden. 

Immers de bijlage 32 werd ondertekend door de overheid overeenkomstig artikel 60 van de 

vreemdelingenwet, zodat deze geldig is. Minstens staat deze materiële vergissing niet in verhouding 

met de gevolgen die een niet aanvaarding van het document zou hebben voor verzoeker. 

Dat de gevolgen van het niet aanvaarden van de verbintenis tot tenlasteneming voor verzoeker zeer 

verregaand zijn aangezien men stelt dat er hierdoor geen bewijzen van voldoende financiële dekking 

voorliggen voor het voorziene verblijf van mijnheer terwijl het inkomen van de garant wel degelijk meer 

dan afdoende is. 

Dat dit niet redelijk te verantwoorden is en het voor verzoeker dan ook onbegrijpelijk is waarom de 

visumaanvraag werd geweigerd. 

Immers uit de bestreden beslissing blijkt niet waarom mijnheer zijn inkomen niet voldoende is. 

Minstens blijkt uit de bestreden beslissing niet op welke wijze er een afweging werd gemaakt van het 

inkomen van de garant. 

Geval per geval dient onderzocht te worden of de inkomsten van de garant voldoende zijn. 

Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele wijze hoe deze afweging in het dossier van verzoeker 

gemaakt werd, indien er al een afweging gemaakt werd. 

Ieder dossier dient individueel onderzocht te worden, wat in casu niet gebeurd is.  

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat dit onderzocht werd en er een afweging gemaakt werd. 

Minstens blijkt niet uit de bestreden beslissing dat dit individueel onderzocht werd of motiveert men haar 

beslissing m.b.t. dit aspect afdoende. 

Dat de beslissing van DVZ dan ook onterecht genomen werd en' zij voornamelijk de materiële 

motiveringsplicht in de zin van de wet van 29 juli 1991 flagrant schendt. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Tevens dient,- naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. 

De motivering moet' pertinent en draagkrachtig zijn, wat in casu niet het geval is. De motivering is uiterst 

summier en-uit de motivering blijkt niet waarom zijn inkomen niet voldoende is om garant te staan. 

Bovendien heeft men met verschillende documenten van verzoeker geen rekening gehouden, minstens 

blijkt- dit niet uit de bestreden beslissing. 

De motivering van DVZ m.b.t. verzoeker zijn aanvraag draagt de beslissing niet. 

Verzoeker voldoet dan ook volledig aan de voorwaarden om een visum te bekomen. 

Dat dienst vreemdelingenzaken op dit vlak dan ook onzorgvuldig is geweest. 
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Dat dienst vreemdelingenzaken op deze wijze het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden en haar 

beslissing dus ook niet redelijk te verantwoorden is. 

Dat DVZ bij het nemen van de beslissing op dit punt dan ook in de wet van 29 juli 1991 heeft 

geschonden. 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de raad voor vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. 

Maar de raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht WEL bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (R.v.St. 

nr.101.624, 7 december 2001). 

Dat de beslissing t.a.v. verzoeker, gelet op het voorgaande en documenten die worden voorgebracht, de 

materiële motiveringsplicht flagrant schenden aangezien dienst vreemdelingenzaken op grond van de 

feitelijke gegevens de aanvraag van verzoeker niet correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en 

onzorgvuldig tot haar besluit gekomen is. 

Tenslotte wenst verzoeker te benadrukken dat hij wel degelijk een getuigschrift van goed gedrag en 

zeden 'heeft binnengebracht bij zijn aanvraag zodat dvz verkeerdelijk stelt als zou verzoeker dit niet 

voorgelegd hebben. 

Dat, gelet op het voorgaande, verzoeker dan ook de vernietiging vraagt van de bestreden beslissing.” 

 

In de repliekmemorie stelt verzoeker: 

 

“Verwerende partij stelt dat het enige middel van verzoeker niet gegrond is. 

Dit ten onrechte. 

Verzoeker zijn aanvraag tot het bekomen van een visum werd geweigerd op 30.06.2010. 

De motivering van de bestreden beslissing is de volgende: 

• De solvabiliteit van de garant die een verbintenis tot tenlasteneming conform bijlage 32 heeft 

aangegaan  ten voordele van de betrokkene is ontoereikend. Uit het aanslagbiljet van de belastingen en 

de betaalfiches die tot staving van de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf zijn voorgelegd 

blijkt immers dat het netto maandinkomen van de garant niet voldoende is om in zijn persoonlijke 

behoeften en in die van zijn huisgezin (2 kinderen ten laste) te voorzien en de kosten van een student te 

dragen zoals deze zijn omschreven in artikel 60 van de wet van 15.12.1980 en het K.B. van 08.06.1983. 

De financiële dekking van het verblijf van dê student is bijgevolg niet gegarandeerd +  de bijlage 32 werd 

niet vervolledigd met "gelezen en goedgekeurd" + de coördinaten van de onderwijsinstelling zijn niet 

vermeld. • Gebrek aan: goed gedrag en zeden 

Verzoeker kan zich niet akkoord verklaren met de bestreden beslissing en ook niet met de repliek van 

verweerder. 

De bestreden beslissing is niet gehandtekend door de attaché, zodat niet kan nagegaan worden of de 

bestreden beslissing wel degelijk door deze persoon genomen werd en in zijn hoedanigheid. 

Verzoeker betwist dat de bestreden beslissing genomen werd door de attaché. 

Dat verzoeker wenst te benadrukken dat het feit dat op de bestreden beslissing de naam van de attaché 

staat vermeld, niet afdoende is om te stellen dat zou kunnen nagegaan worden wie de beslissing 

genomen heeft en in welke hoedanigheid. 

Een derde kan eveneens de beslissing genomen hebben. 

 De beslissing, zonder handtekening, garandeert op geen enkele wijze de authenticiteit van de 

handtekening en de beslissing. 

Het is niet omdat de 
‘
naam' van de attaché op de beslissing staat dat zij ook daadwerkelijk door deze 

persoon genomen werd. 

Dat in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel mag verwacht worden dat 

dergelijke beslissingen gehandtekend worden. 

Daarnaast moet erop gewezen worden dat een handtekening er op gericht is om zekerheid te 

verwerven omtrent de identiteit van de auteur van de bestreden beslissing. 

De identiteit van de auteur van de beslissing kan in casu niet geverifieerd worden. 

Er kan niet nagegaan worden of de attaché zelf wel degelijk het dossier onderzocht heeft en of hij wel 

degelijk de bestreden beslissing zelf genomen heeft. 

Dat van verzoeker geen negatief bewijs kan worden verwacht. 

Om deze reden is vereist dat de beslissing ook effectief gehandtekend wordt zodat kan geverifieerd 

worden dat de beslissing wel degelijk genomen werd door deze persoon en zijn identiteit kan 

geverifieerd worden. 
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Indien het louter voldoende zou zijn om een naam te zetten onder een beslissing kan eender wie de 

beslissing nemen en kan op geen enkel objectieve vaststelbare wijze geverifieerd worden dat zij wel 

degelijk door de bevoegde persoon genomen werd. 

De wet voorziet niet in enige bepaling die stelt dat als er op een bestreden beslissing de naam van een 

attaché vermeld staat dat daar ook wel degelijk van mag uitgegaan worden dat de beslissing genomen 

werd door de attaché. 

Dat een arrest van de RVV het volgende stelt: "er vormt zich evenwel een probleem wanneer deze 

bestuurshandeling, waarvan de geldigheid aldus niet kan aangetast worden door een gebrek 

 Dit is in casu het geval. 

 Verzoeker betwist dat de beslissing genomen werd door de bevoegde attaché. 

Verzoeker kan onmogelijk nagaan of de beslissing kan toegerekend worden aan de attaché die vermeld 

staat op de bestreden beslissing. 

Verzoeker meent dat het in casu helemaal niet vaststaat dat de bestreden beslissing genomen werd 

door de daartoe bevoegde persoon. Zij kan evengoed genomen zijn door een derde of een medewerker 

die helemaal niet bevoegd is. 

Dat bovendien op de akte van kennisgeving van 16 juli een totaal verkeerd adres wordt weergegeven 

om eventueel beroep aan te tekenen. 

Dat er wordt weergeven dat er kan beroep aangetekend worden bij de RW doch het adres van de Raad 

van State wordt weergegeven, namelijk wetenschapstraat 33 te 1040 Brussel terwijl het moet zijn 

Gaucheretstraat 92-94 te 1030 Brussel 

Dat steeds moet worden weergegeven bij welke instantie en op welk adres beroep kan worden 

aangetekend en welke rechtsmiddelen er open staan. 

Dat. de gevolgen van huidige beslissing enorm zijn voor verzoeker. 

Dat dan ook mag verwacht worden dat dergelijk beslissingen genomen worden door de bevoegde 

personen en dit kan geverifieerd worden. Dat bovendien naar de juiste instantie en het juiste adres om 

beroep aan te tekenen dient verwezen te worden. 

Dat indien dit niet het geval is, dit een schending is van de rechten van verdediging.  

Het is niet de bedoeling van de wetgever geweest dat een beslissing genomen zou worden door een 

derde of de administratie of een medewerker. 

De wetgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat enkel een attaché deze beslissingen kan nemen. 

Gelet op deze bijzondere precisering, mag dan ook verwacht worden dat dit kan nagegaan worden. 

Dat volgens verzoeker dit de bedoeling van de wetgever is geweest. 

In casu kan niet nagegaan worden of de attaché wel degelijk de beslissing genomen heeft. 

Het is niet omdat niet wettelijk bepaald is dat een schriftelijke handtekening op een administratieve 

beslissing vereist is, dat in het kader van de beginselen van behoorlijk bestuur, de formele 

motiveringsverplichting, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel dit wel mag verwacht 

worden. Zeker en vast indien men de gevolgen van huidige beslissing voor verzoeker bekijkt. 

Omwille van het gebrek aan handtekening, en de verkeerde weergave van het adres waar beroep kan 

worden aangetekend, is aldus de bestreden beslissing een schending van de formele 

motiveringsverplichting; het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. 

Dat verzoeker zich voorts niet kan verzoenen met de motivering waarom zijn aanvraag tot het bekomen 

van een visum werd geweigerd omwille van het volgende. 

De bestreden beslissing heeft geen rekening gehouden met alle documenten die verzoeker heeft 

overgemaakt ter staving van zijn aanvraag. 

Verzoeker heeft, niet alleen de bijlage 32 overgemaakt teneinde het inkomen van zijn garant aan te 

tonen doch ook de eigendomsovereenkomst van zijn garant als deze laatste zijn loonfiches en een 

uittreksel van de bvba Trishakti. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat dienst vreemdelingenzaken met deze documenten bij het 

nemen van haar beslissing rekening gehouden heeft. 

Verzoeker heeft dan ook de indruk dat zijn dossier niet grondig werd behandeld en onderzocht. 

De bestreden beslissing stelt zeer summier dat de garant niet solvabel zou zijn doch motiveert op geen 

enkele wijze op welke wijze zij haar afweging heeft gemaakt zodat het voor verzoeker onduidelijk is 

waarom dvz meent dat de garant onvoldoende solvabel is. 

Uit de bestreden beslissing lijkt het dat dvz enkel rekening heeft gehouden met de bijlage 32 hoewel 

verzoeker ook nog andere documenten heeft overgemaakt ter staving van zijn aanvraag. 

Immers op geen enkele manier kan afgeleid worden op welke wijze zij volgende documenten hebben 

afgewogen: 

• Loonfiches waaruit blijkt dat het gezin een inkomen heeft 

• De verkoopsovereenkomst van de garant zijn woning 

• Uitreksel Belgisch Staatsblad 
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Dit is niet redelijk te verantwoorden, onzorgvuldig en een schending van de materiële motiverings-

verplichting. Verzoeker zijn garant heeft een inkomen van gemiddeld 2.200€ per maand. Dit is ruim 

voldoende om als garant te dienen. 

Dat dienst vreemdelingenzaken met deze elementen 'totaal geen rekening heeft gehouden en duidelijk 

een vergissing heeft gemaakt in het dossier van verzoeker en zijn visum ten onrechte geweigerd heeft. 

Het feit dat de bijlage 32 van de garant niet vermeld "gelezen en goedgekeurd" is geen afdoende 

motivering om de bijlage 32 niet te aanvaarden. 

Immers de bijlage 32 werd ondertekend door de overheid overeenkomstig artikel 60 van de 

vreemdelingenwet zodat deze geldig is. Minstens staat deze materiële vergissing niet in verhouding met 

de gevolgen die een niet aanvaarding van het document zou hebben voor verzoeker. 

Dat de gevolgen van het niet aanvaarden van de verbintenis tot tenlasteneming voor verzoeker zeer 

verregaand zijn aangezien men stelt dat er hierdoor geen bewijzen van voldoende financiële dekking 

voorliggen voor het voorziene verblijf van mijnheer terwijl het inkomen van de garant wel degelijk meer 

dan afdoende is. 

Dat dit niet redelijk te verantwoorden is en het voor verzoeker dan ook onbegrijpelijk is waarom de 

visumaanvraag werd geweigerd. 

Immers uit de bestreden blijkt niet waarom mijnheer zijn inkomen niet voldoende is. 

Minstens blijkt uit de bestreden beslissing niet op welke wijze er een afweging werd gemaakt van het 

inkomen van de 

Geval per geval dient onderzocht te worden of de inkomsten van de garant voldoende zijn. 

Uit de bestreden beslissing blijkt op geen enkele wijze hoe deze afweging in het dossier van verzoeker 

gemaakt werd, 

Ieder dossier dient individueel onderzocht te worden, wat in casu niet gebeurd is. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat dit onderzocht werd en er een afweging gemaakt werd. 

Minstens blijkt niet uit de bestreden beslissing dat dit individueel onderzocht werd of motiveert men haar 

beslissing m.b.t. dit aspect afdoende. 

Dat de beslissing van DVZ dan ook onterecht genomen werd en zij voornamelijk de materiële 

motiveringsplicht in de zin van de wet van 29 juli 1991 flagrant schendt. 

Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Tevens dient, naar luid van hetzelfde artikel de motivering 'afdoende' te zijn. 

De motivering moet pertinent en draagkrachtig zijn, wat in casu niet het geval is. De motivering is uiterst 

summier en uit de motivering blijkt niet waarom zijn inkomen niet voldoende is om garant te staan. 

Bovendien heeft men met verschillende documenten van verzoeker geen rekening gehouden, minstens 

blijkt dit niet uit de bestreden beslissing. 

De motivering van DVZ m.b.t. verzoeker zijn aanvraag draagt de beslissing niet. 

Verzoeker voldoet dan ook volledig aan de voorwaarden om een visum te bekomen. 

Dat dienst vreemdelingenzaken op dit vlak dan ook onzorgvuldig is geweest. 

Dat dienst vreemdelingenzaken op deze wijze het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden en haar 

beslissing dus ook niet redelijk te verantwoorden is. 

Dat DVZ bij het nemen van de beslissing op dit punt dan ook in gebreke gebleven is en zij de 

motiveringsplicht in de zin van de wet van 29 juli 1991 heeft geschonden.  

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de raad voor vreemdelingenbetwistingen niet 

bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve 

overheid. 

Maar de raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht WEL bevoegd om na te gaan of deze 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (R.v.St. 

nr.101.624, 7 december 2001). 

Dat de beslissing t.a.v. verzoeker, gelet op het voorgaande en documenten die worden voorgebracht, de 

materiële motiveringsplicht flagarnt schenden aangezien dienst vreemdelingenzaken op grond van de 

feitelijke gegevens de aanvraag van verzoeker niet correct heeft beoordeeld en bovendien onredelijk en 

onzorgvuldig tot haar besluit gekomen is. Tenslotte wenst verzoeker te benadrukken dat hij wel degelijk 

een getuigschrift van goed gedrag en zeden heeft binnengebracht bij zijn aanvraag zodat dvz 

verkeerdelijk stelt als zou verzoeker dit niet voorgelegd hebben.Dat gelet op het voorgaande, verzoeker 

dan ook de vernietiging van de bestreden beslissing vordert.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt op: 

 

“Waar verzoeker stelt dat de kennisgeving het verkeerde adres bevat, heeft verwerende partij de eer te 

stellen dat uit de kennisgeving zelf duidelijk blijkt dat wel degelijk het juiste adres van de Raad voor 
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Vreemdelingenbetwistingen werd opgegeven nl.: "Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel" De bewering 

van verzoeker als zou in de kennisgeving de wetenschapstraat 33 te 1040 Brussel vermeld staan, 

strookt niet met wat er te lezen valt in de kennisgeving zelf. 

Bovendien heeft verwerende partij de eer te stellen dat verzoeker de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen heeft gevat op het juiste adres, waaruit blijkt dat hij wel degelijk op de hoogte was van het 

correcte adres waarnaar hij zijn verzoekschrift kon richten. 

Waar verzoeker aanhaalt dat de bestreden beslissing niet ondertekend werd door de bevoegde attaché 

waardoor volgens hem eender wie deze beslissing genomen kan hebben, heeft de verwerende partij de 

eer te stellen dat het beslissingsformulier de naam en functie van de ambtenaar bevat die de bestreden 

beslissing heeft genomen, zodat er geen twijfel kan bestaan over wie de beslissing daadwerkelijk heeft 

genomen. 

Verwerende partij heeft de eer te vervolgen dat de niet-ondertekening van een ter kennis gebracht 

afschrift van de bestreden beslissing op zich de rechtsgeldigheid van een bestuurshandeling niet 

aantast. Het ontbreken van een handtekening kan slechts een probleem vormen indien hierdoor deze 

bestuurshandeling niet kan toegerekend worden aan een ambtenaar die bevoegd is om de betreffende 

beslissing te nemen. Uit het administratieve dossier blijkt duidelijk dat de beslissing genomen werd door 

de heer Gilbert, attaché. De auteur van de bestreden beslissing is in voorliggende zaak derhalve gekend 

en de bevoegdheid van de betrokken ambtenaar 

immers niet betwist dat de heer Gilbert als attaché werkzaam is bij de Dienst Vreemdelingenzaken en 

overeenkomstig artikel 2, § 1, van het delegatie-besluit van 22 juni 2009 zijn de personeelsleden van de 

Dienst Vreemdelingenzaken die ten minste een functie van attaché uitoefenen of tot de klasse Al 

behoren  ''bevoegd om te beslissen over de afgifte door de 

van minder dan drie maanden, transitvisa inbegrepen, in de gevallen, onder de voorwaarden en volgens 

de nadere regels die zijn bepaald door of krachtens de wet en de internationale overeenkomsten 

betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België binden." (Cfr. RVV, arrest nr. 44 355 , 31 

mei 2010) 

Waar verzoeker de verwerende partij verwijt geen rekening gehouden te hebben met alle documenten 

die verzoeker heeft overgemaakt, heeft verwerende partij de eer te antwoorden dat de bestreden 

beslissing als volgt gemotiveerd werd: 

"De solvabiliteit van de garant die een verbintenis tot tenlasteneming conform bijlage 32 heeft 

aangegaan ten voordele van de betrokkene is ontoereikend. Uit het aanslagbiljet van de belastingen en 

de betaalfiches die tot staving van de aanvraag vooreen machtiging tot voorlopig verblijf zijn voorgelegd 

blijkt immers dat het netto maandinkomen van de garant niet voldoende is om in zijn persoonlijke 

behoeften en in die van zijn huisgezin (2 kinderen ten laste) te voorzien en de kosten van een student te 

dragen zoals deze zijn omschreven in artikel 60 van de wet van 15 december 1980 en het koninklijk 

besluit van 8 juni 1983. De financiële dekking van het verblijf van de student is bijgevolg niet 

gegarandeerd + de bijlage 32 werd niet vervolledigd met "gelezen en goedgekeurd" + de coördinaten 

van de onderwijsinstelling zijn niet vermeld. Gebrek aan: goed gedrag en zeden." 

Verwerende partij heeft de eer te stellen dat uit de loonfiches blijkt dat het inkomen van de garant niet 

voldoende is om het verblijf van verzoeker financieel te garanderen. Dit werd eveneens op correcte 

wijze voorzien in de motivering van de bestreden beslissing. 

Waar verzoeker stelt dat het bewijs van goed gedrag en zeden wel degelijk neergelegd werd, heeft 

verwerende partij de eer te antwoorden dat niet blijkt uit het administratieve dossier en dat deze 

bewering ook louter hypothetisch is. 

Vervolgens heeft verwerende partij de eer te stellen dat artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 en 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de  juridische en de feitelijke overwegingen 

en dat deze motivering afdoende moet zijn. 

De 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 deze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen 

in te stellen waarover hij beschikt..Het begrip “afdoende” zoals vervat in de artikelen 2  en 3 van de wet 

van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing leert dat het 

determinerende motief op grond waarvan de beslissing is genomen wordt aangegeven. 

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt de motivering van de bestreden beslissing hem niet in staat 

stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (cfr. R.v.St., nr. 105.103, 26 

maart 2002) . 

De bestreden beslissing werd immers bij toepassing van artikel 58 van de Wet van 15 december 1980 

genomen en er werd ingegaan op alle door hem aangehaalde elementen. 
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"Artikel 58 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: Wanneer de aanvraag tot het bekomen van de 

machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven bij een Belgische diplomatieke of 

consulaire post ingediend wordt door een vreemdeling die in België wenst te studeren in het hoger 

onderwijs of er een voorbereidend jaar tot hoger onderwijs wenst te volgen, moet die machtiging 

toegekend worden indien de betrokkene zich niet bevindt in een der in artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, 

bedoelde gevallen en indien hij de hiernavolgende documenten overlegt: 

1° een attest afgegeven door een onderwijsinstelling overeenkomstig artikel 59; 

2° het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit; 

3° een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door een der in bijlage bij deze 

wet opgesomde zieketen of gebreken; 

4° een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of 

wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij ouder is dan eenentwintig jaar. Bij ontstentenis van een 

getuigschrift als bedoeld onder 3° en 4° van het eerste lid, kan de Minister of zijn gemachtigde niettemin, 

rekening houdende met de omstandigheden, de vreemdeling te machtigen om er te studeren. 

De machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven kan door de vreemdeling in het Rijk 

aangevraagd worden overeenkomstig de door de Koning bepaalde modaliteiten in uitvoering van artikel 

9, tweede lid." 

Bovendien wordt in de bestreden beslissing ook melding gemaakt van het feit dat de coördinaten van de 

onderwijsinstelling niet vermeld zijn. Dit wordt door verzoeker niet betwist, waardoor aan de 

voorwaarden, voorzien in artikel 85 van de vreemdelingenwet, niet werden voldaan. 

Verzoeker kent klaarblijkelijk de motieven van de bestreden beslissing, daar hij ze aanvecht in zijn 

verzoekschrift. Aan de formele motiveringsplicht werd derhalve voldaan. 

"Overwegende dat, wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel heeft betrokkene een 

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin 

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft; dat uit het 

verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het 

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt; dat hetzelfde geldt voor de aangevoerde 

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet; dat de verzoekende partij bijgevolg de schending 

van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt 

onderzocht;" 

(R.v.St., arrest nr. 163.817 dd. 19 oktober 2006, Staatsraad Bamps, G/A 134.748/XIV-14.428) 

De bestreden beslissing werd op correcte wijze gemotiveerd en verzoeker toont niet aan op welke wijze 

de door hem vooropgestelde wetsbepalingen en verdragsartikelen geschonden worden. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat in zoverre verzoeker de schending aanvoert van 

het zorgvuldigheidsbeginsel, er op dient te worden gewezen dat "het zorgvuldigheidsbeginsel de 

overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding" (R.v.St., nr. 167.411, 2 februari 2007; R.v.St. nr. 154.954, 14 

februari 2006). 

"De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het 

redelijkheidbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het 

bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidbeginsel geschonden te 

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan 

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is.. -Wat- bat redelijkheidbeginsel de rechter 

toestaat, is niet het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat oordeel onwettig te bevinden 

wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen 

de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is" 

(RVV nr. 9420 van 31 maart 2008; 

Zoals reeds supra aangehaald, werd de bestreden beslissing op correcte wijze genomen. De motivering 

van de bestreden beslissing is voldoende duidelijk en verwijst naar vaststaande gegevens uit het 

administratieve dossier. 

Het enig middel is niet gegrond.” 

 

2.3. In een derde onderdeel van het middel stelt verzoeker dat hij zich niet kan verzoenen met de 

motivering waarom zijn aanvraag tot het verkrijgen van een visum werd geweigerd. Verzoeker stelt dat 

de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle documenten die hij heeft overgemaakt ter 

staving van zijn aanvraag. Verzoeker vervolgt dat de bestreden beslissing zeer summier stelt dat de 

garant net solvabel zou zijn doch de verwerende partij op geen enkele wijze motiveert hoe zij haar 

afweging heeft gemaakt zodat het voor verzoeker onduidelijk is waarom zij meent dat de garant 

onvoldoende solvabel is. 
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Vooreerst wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erop dat de Raad niet bevoegd is om 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 om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de 

aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 101 624). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 26 april 2010 een visum aangevraagd heeft om in 

België te komen studeren. Uit zijn aanvraag blijkt dat verzoeker een beroep zal doen op een derde die 

over voldoende inkomsten beschikt en zich ertoe verbindt de gezondheidszorgen, de kosten van verblijf, 

studie en repatriëring van verzoeker te zijnen laste te nemen voor minstens één academiejaar. Uit de 

begeleidende brief en de bijgevoegde documenten blijkt dat verzoeker toegelaten is als regelmatig 

student voor het voltijdse jaarprogramma in dagonderwijs Communicatie, cultuur en sociale relaties dat 

georganiseerd wordt door de Universiteit Antwerpen – Linguapolis en een bewijs van toelating waarbij 

het diensthoofd onderwijsadministratie van de Universiteit Antwerpen verklaart dat verzoeker als voltijds 

student Bachelor programma Toegepast Economische Wetenschappen voor het academiejaar 2011-

2012 aanvaard is. In casu zijn de artikelen 58 en 60 van de Vreemdelingenwet van toepassing 

 

Artikel 58 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Wanneer de aanvraag tot het bekomen van de machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven bij een Belgische diplomatieke of consulaire post ingediend wordt door een vreemdeling die in 

België wenst te studeren in het hoger onderwijs of er een voorbereidend jaar tot hoger onderwijs wenst 

te volgen, moet die machtiging toegekend worden indien de betrokkene zich niet bevindt in een der in 

artikel 3, eerste lid, 5° tot 8°, bedoelde gevallen en indien hij de hiernavolgende documenten overlegt:  

 

1° een attest afgegeven door een onderwijsinstelling overeenkomstig artikel 59;  

 

2° het bewijs dat hij voldoende middelen van bestaan bezit; 

 

3° een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door een der in bijlage bij deze 

wet opgesomde ziekten of gebreken; 

 

4° een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of 

wanbedrijven van gemeen recht, wanneer hij ouder is dan eenentwintig jaar. 

 

Bij ontstentenis van een getuigschrift als bedoeld onder 3° en 4° van het eerste lid, kan de Minister of 

zijn gemachtigde niettemin, rekening houdende met de omstandigheden, de vreemdeling machtigen in 

België te verblijven om er te studeren. 

 

De machtiging om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven kan door de vreemdeling in het Rijk 

aangevraagd worden overeenkomstig de door de Koning bepaalde modaliteiten in uitvoering van artikel 

9, tweede lid.” 

 

Artikel 60 van de Vreemdelingenwet bepaalt op welke wijze de voldoende middelen van bestaan 

aangegeven moeten worden.  

 

“Het bewijs van voldoende middelen van bestaan wordt geleverd onder meer door het overleggen van 

een der navolgende documenten: 

 

1° een attest uitgaande hetzij van een internationale organisatie of van een nationale overheid, hetzij 

van een Belgische of vreemde rechtspersoon die over voldoende inkomsten beschikt, luidens hetwelk 

de vreemdeling geniet of eerstdaags zal genieten van een beurs of van een lening die zijn 

gezondheidszorgen, zijn kosten van verblijf, studie en repatriëring vermag te dekken; 

 

2° een verbintenis ten opzichte van de Belgische Staat en van de student, uitgaande van een Belgisch 

of vreemd persoon die over voldoende inkomsten beschikt en zich verbindt de gezondheidszorgen, de 

kosten van verblijf, studie en repatriëring van de vreemdeling te zijnen laste te nemen voor minstens 

één academiejaar. 
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Bij het onderzoek van de middelen waarover de vreemdeling beschikt, wordt rekening gehouden met de 

inkomsten die hij zich kan verschaffen door het wettig uitoefenen van een winstgevende werkzaamheid 

buiten de tijd die normaal aan de studie moet worden gewijd. 

 

Op voorstel van de Ministers van Nationale Opvoeding en van de Minister die de 

ontwikkelingssamenwerking onder zijn bevoegdheid heeft en na advies van de bij artikel 31 ingestelde 

Raad bepaald de Koning periodiek het minimum bedrag van de middelen waarover de vreemdeling 

moet beschikken. 

 

De Koning bepaalt de bijzondere voorwaarden waaraan het attest bedoeld in het eerste lid, 1°, en de 

verbintenis bedoeld in het eerste lid, 2°, moet beantwoorden.  

 

De Koning kan bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden de geldigheid van het attest 

bedoeld in het eerste lid, 1°, of de verbintenis bedoeld in het eerste lid, 2°, afhankelijk is van de 

verplichting om een geldsom te storten in de Deposito- en Consignatiekas of om een bankgarantie te 

geven.” 

 

Overeenkomstig artikel 60, vijfde lid van de Vreemdelingenwet werd met toepassing van artikel 2 van 

het koninklijk besluit van 8 juni 1983, bepaald dat de vreemdeling die in België wenst te studeren tijdens 

het school- of academie jaar 2010-2011, over middelen van bestaan moet beschikken waarvan het 

minimumbedrag 569 euro per maand bedraagt (berekening: 297,47 x 334,38/175,02 = 568,32 euro 

afgerond tot op de euro: 569 euro) (artikel 5 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van 

de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de 

Grondwet, BS 29 juli 2000).  

 

In casu heeft verzoeker een beroep gedaan op een verbintenis van tenlasteneming, met name een 

verbintenis ten opzichte van de Belgische Staat en van de student, uitgaande van een Belgisch of 

vreemd persoon die over voldoende inkomsten beschikt en zich ertoe verbindt de gezondheidszorgen, 

de kosten van verblijf, studie en repatriëring van de vreemdeling te zijnen laste te nemen voor minstens 

één academiejaar. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat het studentenvisum in casu geweigerd wordt omdat de garant die 

de verbintenis tot tenlasteneming conform de bijlage 32 heeft aangegaan niet voldoende solvabel is. Uit 

het administratief dossier blijkt dat de garant de volgende documenten neergelegd heeft: loonafrekening 

voor de periode 1-31 januari 2010 waarbij de garant als zaakvoeder netto 1000 euro verdiend heeft, 

loonafrekening voor de periode 1-28 februari 2010 waarbij de garant als zaakvoeder netto 1464,74 euro 

verdiend heeft, loonafrekening voor de periode 1-31 maart 2010 waarbij de garant als zaakvoeder netto 

1742,92 euro verdiend heeft, loonafrekening voor de periode 1-30 april 2010 waarbij de garant als 

zaakvoeder netto 1686,88 euro verdiend heeft. Voorts werd een uittreksel uit de akte van oprichting-

benoeming van de BVBA Trishakti neergelegd met de akte van de benoeming van nieuwe zaakvoeders, 

de koopovereenkomst van een woning te Antwerpen, twee aanslagbiljetten personenbelasting en 

aanvullende belasting en een verklaring bestemd voor de belastingaangifte inkomsten 2009-aanslagjaar 

2010. Daarenboven werden tevens de loonafrekeningen van de echtgenote van de garant ingediend, 

waaruit blijkt dat zij 834,45 euro netto verdiend heeft in de periode 1-31 januari 2010, 797 euro netto 

verdiend heeft in de periode 1-28 februari 2010 en 853,70 euro netto verdiend heeft in de periode 1-30 

april 2010.  

 

Verzoeker stelt terecht dat uit de bestreden beslissing niet blijkt of met alle neergelegde stukken 

rekening werd gehouden. Uit de bestreden beslissing blijkt dat er enkel rekening werd gehouden met 

het aanslagbiljet van de belastingen en de loonafrekeningen. Hierbij blijkt onder meer niet of de 

loonafrekeningen van de echtgenote van de garant in rekening gebracht werden bij het onderzoek naar 

de solvabiliteit van de garant, terwijl er anderzijds wel rekening gehouden wordt met de lasten van het 

gezin, met onder meer twee kinderen. Evenmin blijkt of er rekening werd gehouden met de koopover-

eenkomst voor een woning te Antwerpen en de statuten van de BVBA. Voorts blijkt – gelet op de 

precieze elementen eigen aan de zaak – uit de bestreden beslissing ook niet precies waarom de 

verwerende partij meent dat de garant onvoldoende solvabel is. 

 

Evenmin verklaart de verwerende partij in de nota waarom in casu de garant onvoldoende solvabel 

wordt geacht, terwijl het gezinsinkomen in 2010 per maand schommelt tussen 1742,92 en 2540,53 euro 

per maand volgens de recente loonfiches. Voorts wijst de Raad er ook op dat de verwerende partij in 
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casu niet toelicht wat de verhouding is tussen de loonfiches, die van recentere datum zijn, en de 

aanslagbiljetten, die betrekking hebben op de inkomsten van 2007 en 2008. 

 

Waar de verwerende partij stelt dat de coördinaten van de onderwijsinstelling niet vermeld zijn op de 

bijlage 32, wijst de Raad erop dat uit de visumaanvraag voldoende blijkt tot welke onderwijsinstelling de 

verzoekende partij toegelaten werd. Uit de begeleidende brief en de bijgevoegde documenten blijkt dat 

de verzoekende partij toegelaten is als regelmatig student voor het voltijdse jaarprogramma in 

dagonderwijs Communicatie, cultuur en sociale relaties dat georganiseerd wordt door de Universiteit 

Antwerpen – Linguapolis en een bewijs van toelating waarbij het diensthoofd onderwijsadministratie van 

de Universiteit Antwerpen verklaart dat de verzoekende partij als voltijds student Bachelor programma 

Toegepast Economische Wetenschappen voor het academiejaar 2011-2012 aanvaard is. Bijgevolg kan 

het gegeven dat de coördinaten van de onderwijsinstelling niet op de bijlage 32 vermeld werden door de 

garant op zich niet leiden tot de weigering van afgifte van een studentenvisum. Het gegeven dat de 

woorden “gelezen en goedgekeurd” niet vermeld staan op de bijlage 32 kan evenmin op zich voldoende 

zijn om tot de weigering van afgifte van een studentenvisum te leiden. Uit de ter zake dienende 

wetgeving blijkt niet dat deze terminologie essentieel is om een wettelijk geldige bijlage 32 in te dienen. 

Daarenboven stelt de verzoekende partij terecht dat de bijlage 32 eveneens door de Antwerpse 

gemeentediensten ondertekend werd. 

 

Voorts steunt de bestreden beslissing op een tweede motief, met name het gegeven dat verzoeker geen 

attest van goed gedrag en zeden voorgelegd heeft. Daargelaten de vraag of dit attest door verzoeker 

neergelegd werd, wijst de Raad erop dat dit motief op zich de bestreden beslissing niet kan dragen, 

gelet op het feit dat artikel 58 van de Vreemdelingenwet bepaalt “4° een getuigschrift waaruit blijkt dat 

de betrokkene niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht, 

wanneer hij ouder is dan eenentwintig jaar. Bij ontstentenis van een getuigschrift als bedoeld onder 3° 

en 4° van het eerste lid, kan de Minister of zijn gemachtigde niettemin, rekening houdende met de 

omstandigheden, de vreemdeling machtigen in België te verblijven om er te studeren” en het feit dat 

verzoeker nog geen 21 jaar oud is. 

 

In casu voert verzoeker terecht de schending van de motiveringsplicht aan. In die mate is het onderdeel 

gegrond. 

 

Aangezien een aangevoerd onderdeel van het middel tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

leidt, bestaat er geen noodzaak om de schending van de overige aangehaalde bepalingen of beginselen 

te onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 30 juni 2010 

tot weigering van afgifte van een visum wordt vernietigd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht november tweeduizend en tien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

 De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 T. LEYSEN   M. BEELEN 

 


