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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 9414 van 31 maart 2008
in de zaak RvV X / II

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X
 tegen:

 de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
zaken, thans de minister van Migratie- en Asielbeleid

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Chinese nationaliteit te zijn, op 23 november
2007 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 22 oktober
2007 waarbij de visumaanvraag van verzoekster wordt geweigerd.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.

Gezien de regelmatig gewisselde memories.

Gelet op de beschikking van 22 januari 2008, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13
februari 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. VAN HOECKE, 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.

Op 23 april 2007 dient verzoekster een visumaanvraag in op het Belgische consulaat te
Shangai.

Op 22 oktober 2007 beslist de minister van Binnenlandse Zaken tot weigering van de
visumaanvraag van verzoekster. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“Twijfel omtrent het werkelijke doel van de reis. Geen bewijs van voldoende, regelmatige en persoonlijke
bestaansmiddelen van de aanvrager. 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. Beslissing genomen conform artikel 5 en 15 van de
uitvoeringsovereenkomst van de Schengenakkoorden.”
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2. Onderzoek van het beroep.

Verzoekster vraagt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen “De bestreden beslissing te
hervormen en aan verzoekster een visa toe te staan voor de doorhaar te bepalen periode”.
Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst
treedt hij niet op 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
minister van Binnenlandse Zaken in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 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. Dit onderdeel is niet
ontvankelijk.

Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift: “Een tweede visa-aanvraag werd gadaan in april
2006 met de bedoeling op het einde van het lopende schooljaar, dus einde juni-begin juli op
bezoek te komen naar België. Deze vakantieperiode werd gekozen wegens de minderjarige
zoon van verzoekster die op dat ogenblik schoolvakanties had. Er volgde opnieuw een
beslissing die thans voorwerp is van het beroep.”

Verzoekster zet in haar verzoekschrift niet op concrete wijze uiteen welk belang zij heeft bij
de vernietiging van de bestreden beslissing. Bij een eventuele vernietiging komt verzoekster in
de rechtspositie die op haar van toepassing was voor de bestreden beslissing. Verzoekster
heeft een visum aangevraagd voor de periode juni-juli 2007. Deze periode is inmiddels
verlopen. De minister van Binnenlandse Zaken kan geen visum afleveren voor een periode die
reeds verlopen is. Verzoekster heeft geen belang bij de vernietiging van de bestreden
beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 31 maart tweeduizend en acht
door:

dhr. M. MILOJKOWIC,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BAEKELANDT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,



                                    RvV X / Pagina 3 van 2

 P. BAEKELANDT M. MILOJKOWIC


