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 nr. 51933 van 29 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 Oekraïense nationaliteit te zijn, op 27 september 2010 

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

staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 26 augustus 2010 tot weigering 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 4 november 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 november 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. WAUTELET, die loco advocaat A. TEMPELS RUIZ 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. Verzoekster, van Oekraïnse nationaliteit, dient op 15 juli 2010 dient een visumaanvraag kort verblijf 

in bij de Belgische ambassade in Kiev. 

 

1.2. Op 26 augustus 2010 wordt het visum aan verzoekster geweigerd. Dit is de bestreden beslissing, 

die als volgt is gemotiveerd:  

 

 

 

“Motivatie 

Wettelijke referenties: 
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Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32 van verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees 

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

* Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond 

* Betrokkene kan geen regelmatige contacten met de garant aantonen 

Aanvraagster verklaart dat de garant minstens 7 keer bij haar op bezoek is geweest. Hiervan werden 

geen bewijzen voorgelegd. 

* Band met de garant wordt niet aangetoond. 

* Aanvraag meerdere binnenkomsten wordt niet gerechtvaardigd. 

* Geen enkel bewijs van gefundeerdheid van de aanvraag 

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

kon niet worden vastgesteld 

* Andere 

Aanvraagster levert onvoldoende waarborgen dat zij zal terugkeren naar haar land van origine; zij is 

jong, ongehuwd en student; er is weinig wat betrokkene bindt aan haar land van origine. ” 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van onontvankelijkheid op. 

Zij stelt dat het verzoekschrift overeenkomstig artikel 39/69, §1 van de Vreemdelingenwet op straffe van 

nietigheid dient ondertekend te zijn. De verwerende partij stelt dat in casu het verzoekschrift niet is 

ondertekend door verzoekster of haar advocaat. 

 

2.2. De Raad merkt op dat het inleidende verzoekschrift ondertekend werd loco advocaat Tempels Ruiz 

die optreedt voor verzoekster. Ingevolge vaste rechtspraak van de Raad van State is het verzoekschrift 

dat wel ondertekend is door een advocaat die in de plaats van en namens de raadsman van verzoekster 

ondertekend, ontvankelijk (RvS 23 januari 2002, nr. 102.786). Ter terechtzitting bevestigt advocaat 

Wautelet die loco advocaat Tempels Ruiz optreedt voor de verzoekende partij, dat zij in de plaats van 

en namens advocaat Tempels Ruiz het verzoekschrift heeft ondertekend. Het verzoekschrift is 

ontvankelijk. De exceptie van de verwerende partij wordt verworpen.  

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 1 - 3 van de Wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen in samenhang met de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur en een manifeste beoordelingsfout. 

 

Verzoekster adstrueert haar middel als volgt: 

 

“1) Eerste middel  

Het eerste middel is genomen van de schending van artikelen 1-3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, in samenhang met de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur en de manifeste beoordelingsfout.  

 

Discussie  

Eerste deel 

 

Elke administratieve beslissing moet worden gekenmerkt door voldoende redenen in feite en in rechte, 

na een zorgvuldige evaluatie van het dossier. (J. CONRADT, «Les principes de bonne administration 

dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », A.P.T., 1999, p. 268, n°8).  

 

Terwijl, de verwerende partij alleen maar tot verwerping van het bewijs aangehaald door de aanvrager 

tot oprichting van de financiering capaciteit, de bereidheid terug te keren naar hun land van herkomst 

zodra de visum verlopen is en haar banden met haar land van herkomst zodanig zijn dat vereist door 

artikel 14 van van verordening (EG) n° 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 

2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode dus het zou behoren te motiveren met het 

feit dat volgens haar het bewijs aangevoerd vormt geen voldoende bewijs is om vast te stellen dat de 

voorwaarden van artikel 14 zijn voldaan.  

Terwijl, de aanvrager heeft opgenomen met haar aanvraag een kopie van haar bankrekening, een 

certificaat dat aantoont dat ze een student tot 2014 is, een engagement vorm van zorg voldoet aan de 
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hoeder van certificerende dat het alle kosten van de privé-woning van minder dan 3 maanden in België 

te dragen en dat zijn gast vertrekt het Belgische grondgebied aan het eind van zijn verblijf. Het is ook op 

het vorm geschreven dat de aanvrager met de garant voor de duur van haar visum zal verblijven. Bij 

toepassing van de bovenvermelde bepalingen de bestuurshandelingen afdoende gemotiveerd moeten 

zijn, met precisering van de feitelijke overwegingen en de overwegingen in rechte waarop de beslissing 

zich grondt; de motivatie moet daarenboven adequaat zijn. De motivatie van de bestreden maatregel 

ontoereikend is en komt dus overeen met een gebrek aan motivatie.  

 

Tweede deel  

 

De garant is bevestigd door de Belgische ambassade in Kiev dat de visumaanvraag had alle nodige 

bewijsstukken toen het nog het certificaat van de universiteit van de aanvrager heeft nodig, dit was in 

bijlage van de aanvraag. De bevoegde autoriteit hebben gezegd dat met uitzondering van dit document, 

dat vervolgens werd verstrekt, voor wat betreft de visumaanvraag “alles is orde in deze zaak”. De 

Permanente Vertegenwoordiging bevestigt ook dat ze nooit vragen over de diplomaat over het beheer 

overgedragen aan het protocol heeft ontvangen. Uit bovenvermelde argumenten blijkt daarenboven dat 

de tegenpartij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet vervult gezien zij, bovenop het feit dat 

de individuele situatie van verzoeker niet genoeg onderzocht werd, het dossier in zijn geheel niet 

bestudeerd werd. )” 

 

In haar repliekmemorie voegt verzoekster het volgende toe: 

 

“Verzoekster voert als eerste middel de schending aan van de motiveringsplicht - zoals bepaald in 

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

bestuurshandelingen -, van de algemene zorgvuldigheidsplicht, van het algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur en op het feit dat verwerende partij een manifeste beoordelingsfout begaan heeft. 

Verwerende partij geeft een beperkende draagwijdte aan de motiveringsplicht vervat in de artikelen 62 

van de wet van 15 oktober 1980 en 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991.  

De motiveringsplicht vervat in deze wettelijke bepalingen is beide formeel en materieel. In casu is aan 

deze voorwaarde niet voldaan, voor de redenen die verzoekster in haar inleidende verzoekschrift heeft 

uiteengezet.  

Inderdaad, verzoekster heeft o.a, de volgende document neergelegd met haar visum verzoekschrift:  

- Engagement vorm van zorg” protocol “ dit staat dat Meneer Escarti “draagt alle kosten van de privé-

woning van minder dan 3 maanden in België en dat zijn gast van Belgïe voor het verstrijken van het 

visum te verlaten”  

- een Bachelor’s degree certificaat  

-een verklaring van de bank “The State export-import Bank of Ukraine” (800€). Een additioneel 

verklaring van de bank (200 USD) is toegevoegd aan dit repliekmemorie (stuck 1)  

 

Deze documenten hebben volledig voldaan aan de eisen voor de toekenning van het visum en dus de 

motivering van de bestreden beslissing zeggen niet hoe het is niet het geval. Bovendiende verwerende 

partij geeft geen antwoord op het argument dat de administratie heeft gefaald in haar plicht van 

behoorlijk bestuur en heet het vertrouwen dat de aanvrager heeft geplaatst geschonden in door te 

zeggen dat “het dossier in orde was”, als het niet waar was. De formele motiveringsplicht veronderstelt 

een opname in de beslissing van de concrete feiten en een concrete toepassing van de wettelijke regels 

op deze concrete feiten. De materiële motiveringsplicht houdt in dat beslissingen moeten gesteund zijn 

op begrijpelijke motieven die in feite, in rechte en beleidsmatig correct zijn en die de beslissing kunnen 

schragen. Het is niet een geval met de bestreden beslissing. Dat het eerste middel gegrond is.”   

 

3.1.2. Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van 

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet worden begrepen de 

voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die 

rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (R.v.St., nr. 138.590, 17 december 

2004; R.v.St., nr. 130.972, 4 mei 2004; R.v.St., nr. 135.618, 1 oktober 2006).  

 

Voor wat betreft de ingeroepen schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur merkt de 

Raad op dat verzoekster zich in haar verzoekschrift beperkt tot een loutere vermelding van ‘de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur’, zonder evenwel aan te geven welke beginselen van 

behoorlijk bestuur zij geschonden acht. Waar verzoekster in haar repliekmemorie voor het eerst de 

schending aanvoert van de algemene zorgvuldigheidsplicht wijst de Raad erop dat dit geen middel van 
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openbare orde betreft, noch een middel dat verzoekster niet eerder in haar inleidend verzoekschrift kon 

inroepen. Het is derhalve een nieuw middel dat verzoekster niet op een ontvankelijke wijze voor het 

eerst in haar repliekmemorie kan aanvoeren (R.v.St., nr. 144.943, 25 mei 2005, R.v.St., nr. 115.729, 11 

februari 2003). Het eerste middel is in de aangegeven mate onontvankelijk. 

 

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

de bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs 

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

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

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

1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert 

dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  

 

Uit lezing van het inleidend verzoekschrift en de repliekmemorie blijkt dat verzoekster kennis heeft van 

de redenen van de bestreden beslissing nu zij deze inhoudelijk bespreekt en betwist. Derhalve is 

voldaan aan de formele motiveringsplicht. Met haar betoog voert verzoekster in wezen de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht zodat het middel vanuit dat oogpunt onderzocht wordt.  

 

Verzoekster betoogt in essentie dat de verwerende partij ten onrechte haar aanvraag geweigerd heeft 

nu zij wel degelijk alle vereiste documenten heeft voorgelegd. Zij stelt dat zij naar aanleiding van haar 

visumaanvraag de volgende documenten heeft voorgelegd: een kopie van haar bankrekening, “een 

certificaat dat aantoont dat ze een student is tot 2014, een engagement vorm van zorg voldoet aan de 

hoeder van certificerende dat het alle kosten van de privé-woning van minder dan 3 maanden in België 

te dragen en dat zijn gast vertrekt het Belgische grondgebied aan het eind van zijn verblijf”, “het is ook 

op het vorm geschreven dat de aanvrager met de garant voor de duur van haar visum zal verblijven”. In 

de repliekmemorie voert verzoekster verder aan dat zij tevens een bachelor’s degree certificaat en een 

verklaring van de bank ‘the state export-import bank of Ukraine” heeft neergelegd. In antwoord op de 

nota van de verwerende partij stelt verzoekster in haar repliekmemorie aangaande het tweede middel 

voorts dat zij onder andere bewijzen heeft voorgelegd van het feit dat de garant minstens zeven keer bij 

haar op bezoek is geweest, met name een lijst van reizen en paspoortstempels. Verzoekster meent dat 

zij haar regelmatige contacten heeft bewezen.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster op 15 juli 2010 een aanvraag tot het 

bekomen van een visum kort verblijf (type C) heeft ingediend ten einde haar Spaanse vriend te 

bezoeken. Dit visum werd haar geweigerd in toepassing van artikel 32 van verordening (EG) nr. 

810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke code enerzijds omdat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen 

verblijf onvoldoende zijn aangetoond en anderzijds omdat het voornemen van verzoekster om het 

grondgebied te verlaten voor het verstrijken van het visum niet kon worden vastgesteld.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd 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). 

 

De Raad stelt evenwel vast dat de verwerende partij heeft nagelaten het volledig administratief dossier 

over te maken aan de Raad. Geen enkel van de door verzoekster neergelegde stukken bevindt zich in 

het administratief dossier, terwijl uit de aanvraag zelf blijkt dat er verschillende stukken zijn overgemaakt 

voor het nemen van de bestreden beslissing. Ter terechtzitting betwist de verwerende partij niet dat 

verschillende stukken werden overgemaakt door verzoekster voor het nemen van de bestreden 

beslissing en erkent zij dat deze niet zijn toegevoegd aan het administratief dossier. 

 

Overeenkomstig artikel 39/59, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet worden de door verzoeker 

vermelde feiten derhalve als bewezen geacht, tenzij deze feiten kennelijk onjuist zijn. Er zijn geen 

redenen aanwezig om aan te nemen dat de voorstelling van feiten onjuist is. 

 

Uit de argumentatie van verzoekster blijkt dat het noodzakelijk is inzage te hebben van de stukken die 

geleid hebben tot de oordeelsvorming vervat in de bestreden beslissing Zo houdt verzoekster immers 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

voor dat zij ondermeer een kopie van haar bankrekening heeft voorgelegd ten bewijze van haar 

bereidheid terug te keren naar haar land van herkomst en dat zij eveneens ten bewijze van het feit dat 

zij de garant kent onder andere een lijst van reizen en paspoortstempels heeft voorgelegd. Verzoekster 

betwist bijgevolg met haar argumentatie de hoofdmotieven van de bestreden beslissing, met name het 

feit dat het doel en de omstandigheden van haar voorgenomen verblijf niet zijn aangetoond en het feit 

dat haar voornemen om het grondgebied te verlaten voor het verstrijken van het visum niet kon worden 

vastgesteld. Enkel het motief “aanvraag meerdere binnenkomsten wordt niet gerechtvaardigd” wordt 

door verzoekster niet betwist. In het licht van voorgaande volstaat dit motief op zich evenwel niet om de 

bestreden beslissing te schragen. Noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier 

kan afgeleid worden waarop de oordeelsvorming van de verwerende partij gegrond is om te besluiten 

dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende aangetoond zijn en dat 

het voornemen om het grondgebied te verlaten voor het verstrijken van het visum niet kon worden 

vastgesteld. Evenmin kan er worden nagegaan of de administratie uit de inlichtingen waarover zij 

beweerde te beschikken wel de juiste conclusie getrokken heeft. Daar de administratie deze 

determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad gesteld heeft, maakt ze de 

wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS 17 februari 1998, nr. 71 867). Derhalve dringt de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing zich op. 

 
 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid tot weigering 

van afgifte van een visum kort verblijf van 26 augustus 2010 wordt vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november 

tweeduizend en tien door: 

 

mevr. S. DE MUYLDER,    wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. S. TRICOT,   toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. TRICOT     S. DE MUYLDER 


