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 nr. 53 578 van 22 december 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 23 oktober 2010 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid van 

31 augustus 2010, tot weigering van afgifte van een visum kort verblijf. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 24 november 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

21 december 2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. SOUVEREYNS, die loco advocaat A. WEYENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaten E. MATTERNE en N. 

LUCAS HABA verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster van Marokkaanse nationaliteit, dient op 23 juli 2010 een visumaanvraag kort verblijf in bij 

het Belgisch Consulaat-generaal te Casablanca. 

 

Op 31 augustus 2010 wordt dit visum geweigerd. Dit is de bestreden beslissing: 

 

 

 

 

“Motivatie 
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Wettelijke referentie: Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32 van verordening (EG) nr. 

810/2009 in 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 

  * Band met de garant wordt niet aangetoond. 

  * Ontbreken invitatiebrief 

  * U heeft niet aangetoond 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 

 * Tenlasteneming ontvankelijk en geweigerd; de garant is onvoldoende solvabel om betrokkene ten 

laste te nemen rekening houdend met zijn voorgelegde inkomsten en het aantal personen ten laste. 

Gezien de familieband niet werd bewezen, wordt de volgende berekening toegepast: 1.000 euro (basis) 

+ 200 euro (per uitgenodigde persoon) + 150 euro (per persoon ten laste). 

 * Geen of onvoldoende bewijs van financiële dekking voor het verblijf gezien betrokkene geen 

bewijs levert van financiële middelen; noch nominatief bordereau van aankoop van traveller chèques, 

noch kredietkaart bruikbaar in België en gelinkt aan een persoonlijke bankrekening met voldoende 

middelen. 

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

niet worden vastgesteld 

 * Geen of voldoende garantie op terugkeer naar het land van verblijf gezien betrokkene niet 

afdoende kan aantonen dat hij over voldoende en regelmatige inkomsten beschikt uit een legale 

winstgevende activiteit. 

 * Geen of onvoldoende garanties op terugkeer naar het land van verblijf gezien betrokkene geen of 

onvoldoende bewijs levert van voldoende bestaansmiddelen (pensioen, uitkeringen, huuropbrengsten 

etc.). 

 * Andere 

Geen bewijs van voldoende en regelmatige persoonlijke bestaansmiddelen in Marokko.“ 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Er dient op gewezen te worden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in voorliggend geschil 

overeenkomstig artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter.  

 

Dit artikel bepaalt het volgende: 

 

“De Raad doet uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige beroepen wegens 

overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 

overschrijding of afwending van macht.” 

 

Hij is derhalve niet bevoegd om “Dienvolgens haar verzoek tot het bekomen van een visum in te willigen 

met onmiddellijke ingang”. Ambtshalve wordt vastgesteld dat het beroep, in de mate waarin het dit 

verzoek tot voorwerp heeft, niet ontvankelijk is. 

 

2.2. In haar nota voert verwerende partij een exceptie aan dat het verzoekschrift geen duidelijk 

omschreven middel bevat. Inzonderheid stelt zij dat het door verzoekster ingediende verzoekschrift op 

uiterst feitelijke wijze werd opgesteld en dat het geen uiteenzetting van middelen bevat die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. 

 

Het enig middel wordt hieronder ondernomen. Hieruit kan worden afgeleid dat verzoekster “de 

gegrondheid van de motivering van deze beslissing (…) ten stelligste betwist” en dus de schending van 

de materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

Er kan worden aangenomen dat deze uiteenzetting beantwoordt aan het begrip ‘middel’ in de zin van 

artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet, m.n. een voldoende duidelijke omschrijving 

van het overtreden beginsel en van de wijze waarop dit beginsel door de bestreden handeling wordt 

geschonden. De exceptie wordt derhalve niet bijgetreden. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1. Verzoekster voert een enig middel aan dat als volgt luidt: 

 

“Dat deze aanvraag werd geweigerd bij beslissing dd. 02/09/2010 die nadien aan verzoekster werd ter 

kennis gebracht. Dat verzoekster de gegrondheid van de motivering van deze beslissing dd. 02/09/2010 

ten stelligste betwist: 

1. Verzoekster heeft naast zeer frequente telefonische contacten en e-mail verkeer met haar garant G. 

M. (…), ook maandelijkse persoonlijke contacten met hem door het verblijf van deze laatste minstens 1 

week per maand bij haar. 

2. Dat verzoekster wel degelijk een sterke persoonlijke band heeft met de garant G. M. (…) die zij 

maandelijks gedurende verschillende dagen ontmoet in haar woning. 

3. Dat ten onrechte wordt gesteld dat er gen uitnodigingsbrief was terwijl deze wel aanwezig was 

uitgaande van de garant G.M. (…) 

4. Eveneens ten onrechte wordt in de beslissing gesteld dat de garant G. M. (…) onvoldoende solvabel 

zou zijn om verzoekster ten, laste te nemen, daar waar hij over maandelijks inkomen beschikt van +/- 

4.000,00€ (:1.666,97€ invaliditeitsvergoeding + 1.147,46€ kindergeld + 2.000,00€/maand als huurgeld 

van zijn onroerend goed gelegen te W. (…) ) 

5. Verzoekster beschikt wel over financiële middelen die haar door haar garant worden ter beschikking 

gesteld door maandelijkse stortingen; ze huurt een appartement in Marokko en zij beschikt over een 

kredietkaart in België bruikbaar. 

6. Het verblijf van verzoekster in België wordt door haar garant volledig ten laste genomen, zodat 

verzoekster geen uitgaven heeft en niet over grote geldelijke financiële middelen moet beschikken. 

7. Verzoekster heeft zich ertoe verbonden bij het verstrijken van de termijn toegestaan door haar visum, 

onmiddellijk het Belgische grondgebied te verlaten, terug naar Marokko te gaan en haar garant staat 

hierbij borg dat dit ook zal gebeuren desnoods op zijn kosten.” 

 

3.2. Verzoekster betwist de motieven van de bestreden beslissing en voert dus de schending van de 

materiële motiveringsplicht aan.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat deze werd genomen in toepassing van artikel 32 van de 

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

van de gemeenschappelijke code (Visumcode) dat bepaalt: 

 

“Weigering van een visum 

1 Onverminderd artikel 25, lid 1, wordt een visum geweigerd: 

a) indien de aanvrager: 

i) een vals, nagemaakt of vervalst reisdocument heeft overgelegd; 

ii) het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond; 

iii) niet heeft aangetoond over voldoende middelen van bestaan te beschikken, zowel voor de duur van 

het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis 

naar een derde land waar hij met zekerheid zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid te verkeren 

deze middelen legaal te verkrijgen; 

iv) in de lopende periode van zes maanden reeds drie maanden op het grondgebied van de lidstaten 

heeft verbleven op grond van een eenvormig visum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid; v) 

ter fine van weigering van toegang in het SIS gesignaleerd staat; 

vi) wordt beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de 

volksgezondheid als omschreven in artikel 2, lid 19, van de Schengengrenscode, of de internationale 

betrekkingen van één van de lidstaten, en met name of hij om dezelfde redenen met het oog op 

weigering van toegang gesignaleerd staat in de nationale databanken van de lidstaten;  

vii) in voorkomend geval, niet heeft aangetoond te beschikken over een toereikende en geldige 

medische reisverzekering, 

of 

b) indien er redelijke twijfel bestaat over de echtheid van de door de aanvrager overgelegde 

bewijsstukken of over de geloofwaardigheid van de inhoud ervan, de betrouwbaarheid van de 
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verklaringen van de aanvrager of zijn voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór 

het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum. 

(…)” 

 

Uit de bewoordingen van het middel blijkt dat verzoekster niet akkoord gaat met de motieven en deze 

punt voor punt poogt te weerleggen. 

 

Waar verzoekster inzake het eerste motief van de bestreden beslissing beweert dat zij naast zeer 

frequente telefonische contacten en e-mail verkeer met haar garant G. M., ook maandelijks persoonlijke 

contacten met hem had en dat zij wel degelijk een sterke persoonlijke band heeft met de garant, merkt 

de Raad op dat dit loutere ongestaafde beweringen zijn. Verzoekster toont daarmee niet aan dat dit 

motief kennelijk onredelijk is of steunt op een foutieve feitenvinding.  

 

Ook de loutere bewering van verzoekster dat er wel een uitnodigingsbrief was, brengt niet mee dat het 

motief dat een invitatiebrief ontbreekt kennelijk onredelijk is of steunt op een foutieve feitenvinding. Uit 

de stukken van het dossier blijkt immers dat er geen uitnodigingsbrief was die de band met de garant 

aanduidt. 

 

In zoverre verzoekster met de uiteenzetting in het middel en met het bijbrengen van de verbintenis tot 

tenlasteneming tracht een nieuwe beoordeling van haar visumaanvraag te verkrijgen, wijst de Raad 

erop dat wanneer hij als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst, hij niet 

optreedt als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de 

feiten gaat beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- 

en asielbeleid in redelijkheid is kunnen komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in 

het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader 

van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer 

daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. 

 

Waar verzoekster in haar verzoekschrift beweert dat zij wel over financiële middelen beschikt die haar 

door haar garant worden ter beschikking gesteld en dat zij beschikt over een kredietkaart die in België 

bruikbaar is, merkt de Raad op dat verzoekster deze bewering niet staaft met concrete elementen of niet 

aantoont dat zij deze informatie had verschaft aan het bestuur. Het volstaat niet een motief louter te 

ontkennen om aan te tonen dat dit kennelijk onredelijk is of zou steunen op een foutieve feitenvinding. 

 

In zoverre verzoekster met het bijbrengen van nieuwe stukken tracht aan te tonen dat zij wel aan de 

vereisten voldeed, merkt de Raad op dat aan verwerende partij niet kan worden verweten geen rekening 

te hebben gehouden met situaties en stukken waarvan ze niet op de hoogte was gebracht. De 

regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze te 

nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548 en vaste rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen). 

 

In zoverre verzoekster zou trachten een nieuwe beoordeling van haar visumaanvraag te verkrijgen, wijst 

de Raad er nogmaals op dat wanneer hij als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet 

toetst, hij niet optreedt als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware 

toedracht van de feiten gaat beoordelen. 

 

Ook waar verzoekster het motief van de bestreden beslissing inzake de tenlasteneming tracht te 

weerleggen door in de huidige stand van de procedure stukken bij te brengen die de solvabiliteit van de 

garant zouden kunnen aantonen, merkt de Raad op dat het niet aan verwerende partij kan worden 

verweten geen rekening te hebben gehouden met stukken waarvan ze niet op de hoogte was.  

 

Tenslotte merkt de Raad op dat verzoekster met haar loutere beweringen dat haar verblijf in België door 

haar garant volledig ten laste wordt genomen zodat verzoekster geen uitgaven heeft en niet over 

geldelijke financiële middelen moet beschikken, dat verzoekster zich ertoe verbonden heeft bij het 

verstrijken van de termijn toegestaan door haar visum, onmiddellijk het grondgebied te verlaten en terug 

naar Marokko zal gaan en dat de garant hierbij borg zal staan, niet aantoont dat de laatste motieven van 

de bestreden beslissing kennelijk onredelijk of zijn of steunen op een niet correcte feitenvinding. 

 

Een loutere bewering volstaat niet om het motief van de bestreden beslissing te weerleggen.  
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De bestreden beslissing steunt op afdoende, pertinente en ter zake dienende motieven. Een schending 

van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig december tweeduizend en 

tien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


