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 nr. 56 780 van 25 februari 2011 

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 Turkse nationaliteit te zijn, op 2 december 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 28 oktober 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 december 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

2 februari 2011. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. LAMOTTE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat E. MATTERNE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 13 oktober 2010 een visumaanvraag (type C) in bij het Belgische consulaat 

van Istanbul. 

 

 

 

 

 

 

1.2. Op 28 oktober 2010 werd de beslissing genomen waarbij de toekenning van een visum aan 

verzoeker geweigerd werd. Dit is de thans bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 
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“Wettelijke referenties:  

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  

 

* 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 is ontvankelijk en geweigerd. De garant wordt als onvoldoende solvabel 

beschouwd om betrokkene ten laste te nemen rekening houdend met de voorgelegde inkomsten en 

het aantal personen ten laste. De volgende berekening wordt toegepast: 1.000 euro (basis) + 200 euro 

per uitgenodigde persoon + 150 euro per persoon ten laste.  

* De tenlasteneming is ontvankelijk en geweigerd: aangezien de garant zelfstandige is, worden de 

loonfiches die hij voor zichzelf uitschrijft niet beschouwd als zijnde een bewijs van wat men reëel verdient. 

Het is inderdaad zo dat slechts op het einde van het jaar op het uittreksel van de belastingen de 

uiteindelijke verrekening van de werkelijk verklaarde inkomsten zichtbaar zijn.  

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

bewijs levert van financiële middelen; noch nominatief bordereau van aankoop van travellercheques, 

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

middelen.“  

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel werpt verzoeker de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 

december 1980 (vreemdelingenwet) op. Verzoeker stelt ‘de formele en de materiële motivering’ op te 

werpen.  

 

2.2. Verzoeker licht zijn eerste middel als volgt toe: “In de bestreden beslissing wordt gesteld: 

Tenlasteneming is ontvankelijk en geweigerd. De garant wordt als onvoldoende solvabel beschouwd om 

betrokkene ten laste te nemen rekening houdend met de voorgelegde inkomsten en het aantaak 

personen ten laste. De volgende berekening wordt toegepast: 1.000 euro (basis) + 200 euro per 

uitgenodigde persoon + 150 euro per persoon ten laste. De tenlasteneming is ontvankelijk en 

geweigerd: aangezien de garant zelfstandige is, worden de loonfiches die hij voor zichzelf uitschrijft niet 

beschouwd als zijnde een bewijs van wat men reëel verdient. Het is inderdaad zo dat slechts op het 

einde van het jaar op het uittreksel van de belastingen de uiteindelijke verrekening van de werkelijk 

verklaarde inkomsten zichtbaar zijn. De garant heeft bij zijn verbintenis tot tenlasteneming 

overeenkomstig art. 3 bis de volgende stukken gevoegd: 

 

- Loonfiche periode 01/04/2010-30/04/2010 

- Loonfiche periode 01/05/2010-31/05/2010 

- Loonfiche periode 01/06/2010-30/06/2010 

- Getuigschrift van woonst 

- Getuigschrift samenstelling gezin 

- Kopij identiteitskaart  

 

Tegen deze stukken in meent verwerende partij voor te houden dat de garant zelfstandige zou zijn. 

Immers uit de door de garant bijgevoegde loonfiches blijkt duidelijk dat deze werden opgesteld door de 

VZW S. en dat hij een bediendenstatuut heeft. Verzoeker brengt thans nog een attest van tewerkstelling 

bij van de garant teneinde aan te tonen dat deze geen zelfstandige is en dat de eerder bijgebrachte 

loonfiches correct zijn. Daarenboven blijkt uit de loonfiches dat de garant een netto-inkomen geniet van 

1.900,00 euro a 2.000,00 euro. 

 

Dit netto-inkomen dekt het gevraagde bewijs: 

1000 euro (basis) + 200 euro (200 euro per uitgenodigde persoon + 450 euro (150 euro per persoon ten 

laste; uit de loonfiches en attest samenstelling gezin blijkt dat de garant 3 personen ten laste heeft) = 

1.650,00 euro.  

 

De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

het nemen van een beslissing 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 (RvS 7 december 
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2001, nr. 101.624). In casu is het duidelijk dat verwerende partij niet uitgegaan is van de juiste feitelijke 

gegevens. De motiveringsplicht is dan ook geschonden”. 

 

2.3. In diens eerste middel stelt verzoeker een schending van de formele en materiële motiveringsplicht. 

Verzoeker meent dat het bestuur niet is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens aangezien er 

verkeerdelijk gesteld werd dat de garant zelfstandige zou zijn. Verzoeker stelt dat uit de bijgevoegde 

loonfiches duidelijk blijkt dat hij een bediendenstatuut heeft en dat uit het netto-inkomen blijkt dat de 

garant voldoende solvabel is.  

 

2.4. Uit de verbintenis tot tenlasteneming, opgesteld op 3 november 2010, ingevolge artikel 3bis van de 

vreemdelingwet, blijkt dat de garant, de heer P.K., ‘architect’ opgeeft als zijn beroep.  

 

2.5. Bij de visumaanvraag werden echter tevens de volgende bewijsstukken toegevoegd: 

 

- Loonfiche periode 01/04/2010-30/04/2010 

- Loonfiche periode 01/05/2010-31/05/2010 

- Loonfiche periode 01/06/2010-30/06/2010 

- Getuigschrift van woonst 

- Getuigschrift samenstelling gezin 

- Kopij identiteitskaart  

 

2.6. Uit de drie bijgevoegde loonfiches blijkt dat de garant, de heer P.K., wel degelijk een werkgever 

heeft en dus geen zelfstandige is. Uit die drie stukken blijkt immers duidelijk de heer P.K. tewerkgesteld 

is bij de vzw S. met werkgevernummers 1HSO208 te Genk met een bediendenstatuut en daarbij 

‘projectmedewerker’ voert als functietitel. Verder staat er te lezen dat de garant onder een voltijds 

regime werkt en dat diens brutoloon (minimaal) 2924,44 euro per maand bedraagt. Voorts blijkt de 

garant daar reeds tewerkgesteld is sinds 1 juni 2005.  

 

2.7. Waar uit de verbintenis tot tenlasteneming van 3 november 2010 blijkt dat de garant, de heer P.K., 

‘architect’ opgeeft als zijn beroep is het best mogelijk dat de heer P.K. als studie voor ‘architect’ gekozen  

heeft maar nu gelijksoortig of zelfs ander werk verricht als bediende, zonder evenwel als zelfstandige 

gevestigd te zijn.  

 

De bestreden beslissing motiveert derhalve onterecht het volgende: " (...) aangezien de garant 

zelfstandige is, worden de loonfiches die hij voor zichzelf uitschrijft niet beschouwd als zijnde een bewijs 

van wat men reëel verdient; Het is inderdaad zo dat slechts op het einde van het jaar op het uitreksel 

van de belastingen de uiteindelijk de verrekening van de werkelijk verklaarde inkomsten zichtbaar zijn. 

(...)".  

 

2.8. De Raad is dan ook van oordeel dat het bestuur bij de kwalificatie van de feiten de garant van 

verzoeker verkeerdelijk heeft aangeduid als zelfstandige. Daarnaast blijkt duidelijk uit de motivering van 

de bestreden beslissing dat deze in hoofdzaak gebaseerd is op dit foutief gekwalificeerd gegeven. Het 

merendeel van de opgegeven motieven refereert ook steeds aan dit feit als zou de garant zelfstandige 

zijn en zijn draagkracht voor de tenlasteneming in de hoedanigheid van zelfstandige niet afdoende heeft 

aangetoond, daar hij daartoe een inkijk op zijn werkelijke inkomsten op jaarbasis had moeten geven. Dit 

maakt dan ook een determinerend motief uit dat aangetast is door een feitelijke kwalificatiefout.  

 

2.9. Daarnaast dient vastgesteld dat de Raad van oordeel is dat het bestuur een tweede feitelijke 

kwalificatiefout maakt wanneer zij zelf regels weergeeft, zelfs tot in de bestreden beslissing, zonder dat 

zij deze volgt of minstens een schragende motivering aflevert waarom deze regels in casu niet 

toepasselijk zouden zijn.  

 

De verwerende partij past volgende berekening toe: 

 

“1.000 euro (basis) + 200 euro per uitgenodigde persoon + 150 euro per persoon ten laste. “ (…)” 

 

2.10. Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt vooreerst dat het bestuur deze regel zelf 

vermeld en zodoende toepasselijk acht. Wanneer de aanvraag zoals vervat in het administratief dossier 

en gelet op de drie bijgevoegde loonfiches en bepalingen op deze fiches, leert dat de garant een 

bediendenstatuut heeft dat hem maandelijks een netto-inkomen van minimum 1900 euro verschaft dan 

doorstaat dit loon duidelijk de criteria die het bestuur zich zelf toepast. Met name betekent dit dat de 
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garant 1000 euro basisinkomen dient te hebben, vermeerderd met 200 euro per uitgenodigde persoon, 

in casu verzoeker en vermeerderd met 150 euro per persoon ten zijnen laste. Gelet op het feit dat de 

garant drie personen te zijnen laste heeft, zoals blijkt uit diens loonfiches, betekent dit de garant over 

1650 euro per maand dient te beschikken. Gelet op het feit dat de garant minimum 1900 euro per 

maand verdient, doorstaat hij dan ook de toetsing aan dit criterium. Zodoende past het bestuur haar 

eigen regels hier niet correct toe en maakt zij een feitelijke kwalificatiefout. Indien het bestuur een 

andere berekening, een andere regel of een andere visie had op dit cijfermateriaal had zij dit minstens 

dienen te motiveren. Waar het bestuur haar eigen regel kennelijk niet correct toepast of geen afdoende 

gemotiveerde reden weergeeft waarom een afwijking gerechtvaardigd zou zijn, schendt zij ter zake de 

motiveringsplicht.  

 

2.11. Aangaande het laatste motief:  

 

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

bewijs levert van financiële middelen; noch nominatief bordereau van aankoop van travellercheques, 

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

middelen.“  

  

2.12. Gelet op het feit dat het ‘zelfstandig zijn’ van de garant als determinerend motief gebruikt wordt en 

de overige motieven, op het laatste na, steeds gekoppeld worden aan dit determinerend motief, acht de 

Raad het laatste motief niet van die aard dat het, op zich, in staat is om de bestreden beslissing te 

schragen. 

 

Het eerste middel is gegrond. 

 

Gelet op het feit dat de verdere bespreking van de overige, aangevoerde middelen niet tot een ruimere 

vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden, wordt hiermee volstaan. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde tot weigering van afgifte van een visum van 28 oktober 2010 wordt 

vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig februari tweeduizend en elf 

door: 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 


