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 nr. 223 614 van 5 juli 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 18 maart 2019 heeft 

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie van 18 februari 2019 houdende de 

weigering van een visum kort verblijf. 

 

Gezien titel Ibis, 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 20 maart 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESPERS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 25 december 2016 komt de verzoekende partij België binnen in het bezit van een toeristenvisum 

(type C), afgegeven door de Belgische ambassade te Istanbul (Turkije) op 22 december 2016 en geldig 

van 24 december 2016 tot 7 februari 2017 voor 1 binnenkomst. Op 4 januari 2017 wordt zij in het bezit 

gesteld van een aankomstverklaring (bijlage 3). 

 

1.2 Op 26 december 2017 komt de verzoekende partij België nogmaals binnen in het bezit van een 

toeristenvisum (type C), afgegeven door de Belgische ambassade te Istanbul (Turkije) op 13 december 
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2017 en geldig van 25 december 2016 tot 22 januari 2018 voor 1 binnenkomst. Op 5 januari 2018 wordt 

zij in het bezit gesteld van een aankomstverklaring (bijlage 3). 

 

1.3 Op 3 december 2018 dient de verzoekende partij bij de Belgische ambassade te Istanbul een 

aanvraag in voor een visum kort verblijf (type C), met het oog op familiebezoek en voor meerdere 

binnenkomsten. 

 

1.4 Op 18 februari 2019 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende de weigering van 

een visum kort verblijf. Dit is de bestreden beslissing, die op een onbekende datum aan de verzoekende 

partij ter kennis werd gebracht en die luidt als volgt: 

 

“(...) Mevrouw/Mijnheer K(...) M(...),  

 

x De/Het Generaal Consulaat van Belgie te ISTANBUL 

 heeft / hebben 

x uw visumaanvraag onderzocht 

 

x Het visum is geweigerd 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende redenen: 

 

2. x het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond 

9. x uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten 

kon niet worden vastgesteld 

 

Motivatie: (...) 

 

Commentaar: 

 

Motivatie 

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 

 

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

 * Aanvraag meerdere binnenkomsten wordt niet gerechtvaardigd. 

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

kon niet worden vastgesteld 

Betrokkene wil geen gedateerd en ondertekend verlofattest voorleggen. Bijgevolg is er twijfel over de 

tewerkstelling van betrokkene en de inkomsten uit tewerkstelling, 

Ontbreken bankhistoriek met voldoende en regelmatig inkomen uit zijn professionele activiteit. 

Hierdoor is de beroepsactiviteit en de financiële band met het land van origine onvoldoende bewezen. 

Twijfels over de werkelijke intenties van betrokkene. 

Omwille van bovenstaande cumulatieve redenen wordt geoordeeld dat betrokkene onvoldoende 

garantie biedt op terugkeer naar het land van origine. (...)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsverplichting van 

artikel 62, eerste lid 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), van artikel 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 

(hierna: de wet van 29 juli 1991), van het motiveringsbeginsel in bestuurshandelingen, van artikel 32 van 

de Verordening (EG) Nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (hierna: de Visumcode), van artikel 6, 

vijfde lid van de Verordening (EU) Nr. 610/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26 

juni 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen 

(Schengengrenscode) en van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord, 

Verordeningen (EG) nr. 1683/95 en (EG) nr. 539/2001 van de Raad en Verordeningen (EG) nr. 
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767/2008 en (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad (hierna: de Verordening (EU) 

Nr. 610/2013), van artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 

13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van het redelijkheids-, zorgvuldigheids- en 

proportionaliteitsbeginsel. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift het volgende uiteen: 

 

“Eerste onderdeel, 

 

De beslissing verwijst in de motivering naar artikel 32 van de verordening (EG) nr. 810/2009, en voegt 

dan een standaardformulier 'weigering' met verwijzing naar artikel 6, lid 5 van de verordening (EG) nr. 

610/2013. 

 

Verzoeker merkt in eerste instantie op dat door de verordening (EG) nr. 610/2013 geen wijziging werd 

doorgevoerd aan het standaardformulier voor wat betreft de ‘gronden’ waarop het visum is geweigerd. 

 

Artikel 32 van de verordening (EG) nr. 810/2009 vermeldt, voor wat betreft de hier bestreden beslissing, 

enkel als rechtsgrond: 

1 .a. indien de aanvrager 

ii: het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond. 

  

Dit is in het standaardformulier aangekruist onder nummer 2. 

 

In het standaardforumulier is ook nummer 9 aangekruist: “uw voornemen om het grondgebied van de 

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

 

Verzoeker wijst er op dat dit laatste criterium geen criterium is dat steun vindt in artikel 32 van de 

verordening (EG) nr. 810/2009. Evident overweegt de tekst van de verordening op de bijlagen bij die 

verordening. Het is niet omdat in een standaardformulier een dergelijk criterium is opgenomen, dat het 

conform de tekst van de verordening zou zijn. 

 

Het criterium ‘voornemen om het grondgebied te verlaten’ is om evidente redenen niet opgenomen in 

artikel 32 van de verordening. Het betreft inderdaad een criterium dat betrekking heeft op een 

toekomstige intentie of gebeurtenis, die door niets of niemand kan hardgemaakt worden. Een ‘glazen 

bol’ criterium kan geen basis zijn voor een criterium in de wetgeving. 

 

In die zin schendt de aanduiding van nummer 9 op de bestreden beslissing artikel 32 van de 

verordening (EG) nr. 810/2009. 

 

Daar dit nummer een essentieel onderdeel is van de beslissing, dient de beslissing reeds om die reden 

vernietigd te worden. 

 

Tweede onderdeel, 

 

De beslissing neemt als motief: 

 

“Het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond.” 

Als onderliggende motivering wordt dan gegeven ‘aanvraag meerdere binnenkomsten wordt niet 

gerechtvaardigd.’ 

 

Dit motief faalt. 

 

Het motief schendt artikel 32, 1. a. ii van de verordening 810/2009. In dit artikel komt het begrip 

‘onvoldoende’ niet voor. In dat artikel staat enkel ‘verblijf niet heeft aangetoond’. Hier het criterium 

onvoldoende aan toevoegen is bijgevolg aan de wet een criterium toevoegen dat niet in die wet staat. 

Bovendien is ‘onvoldoende’ een dergelijk vaag, algemeen en willekeurig te interpreteren criterium, dat 

het inderdaad niet thuishoort in een wettekst. 

 

Reeds om die reden dient de beslissing vernietigd te worden. 
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Ondergeschikt, 

 

In het verzoek tot tenlastenenming van zijn broer O(...) K(...) is uitdrukkelijk gesteld dat het gaat om een 

bezoek van verzoeker en de moeder aan haar zoon en familie in België. 

 

Daaruit bleken ook in welke omstandigheden verzoeker en zijn moeder hier zouden verblijven, met 

name bij zijn broer, respectievelijk haar zoon op het op het formulier van ten lasteneming vermelde 

adres. 

 

Dit is niet voor betwisting vatbaar. 

 

Het is een louter stereotiep motief om te stellen dat de omstandigheden van het verblijf 'onvoldoende' 

zijn aangetoond. 

 

Meer ondergeschikt, 

 

Het ‘onderliggend motief, met name dat er geen rechtvaardiging zou worden gegeven voor de 'aanvraag 

meerder binnenkomsten’, is op zich een niet afdoend motief om te stellen dat de omstandigheden van 

het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn aangetoond. 

 

Verzoeker heeft met de huidige aanvraag gedaan via een firma die hiervoor de bevoegdheid heeft en 

die de aanvraag aan het consulaat overmaakt. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij zijn moeder wenste te 

begeleiden bij haar heenreis, dat hij na een week naar Turkije zou terugkeren, en dat hij op het einde 

van de visatermijn van zijn moeder voor een week terug zou keren naar België, om zijn moeder op de 

terugreis te begeleiden. Of de ‘aanvraag meerdere binnenkomsten’ op die modaliteit betrekking heeft is 

niet duidelijk. De beslissing geeft geen concrete toelichting bij het motief. 

 

De vraag is waarop dit onderliggend motief dan wel betrekking heeft. Als het zou gaan over vroegere 

aanvragen: verzoeker heeft reeds voorheen zonder problemen tot drie maal toe visa gekregen (zie 

stukken). 

 

Derde onderdeel, 

 

Dit onderdeel wordt in ondergeschikte orde ontwikkeld omdat het een criterium betreft dat niet in artikel 

32 van de verordening 810/2009 is opgenomen. 

 

De beslissing stelt: 

‘Uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten kon 

niet worden vastgesteld’. 

Als concrete motieven wordt hierbij dan gesteld: 

 

‘Betrokkene wil geen gedateerd en ondertekend verlofattest voorleggen. Bijgevolg is er twijfel over de 

tewerkstelling van betrokkene en de inkomsten uit tewerkstelling. 

 

Ontbreken bankhistoriek met voldoende en regelmatig inkomen uit zijn professionele activiteit. Hierdoor 

is de beroepsactiviteit en de financiële band met het land van origine onvoldoende bewezen. 

 

Twijfels over de werkelijke intenties van betrokkene. 

Omwille van bovenstaande cumulatieve redenen wordt geoordeeld dat betrokkene onvoldoende 

garantie biedt op terugkeer naar het land van origine.’ 

 

Vermelde motieven, als zij al enig motief kunnen vormen om een ‘onvoldoende garantie op terugkeer’ te 

staven, quod non, gaan niet op. 

 

Er is hem nooit een verlofattest gevraagd; er is hem nooit een bankhistoriek gevraagd. 

 

Verzoeker heeft op het ogenblik van de aanvraag in december 2018 zijn loonfiches voor de maanden 

september, oktober en november 2018 als tewerkgestelde bij de rechtbank te Istanbul voorgelegd. Deze 

bewijzen zwart op wit zijn beroepsactiviteit en zijn financiële band met Turkije. 
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Het motief ‘twijfels over de werkelijke intenties van betrokkene’ is te verwerpen als een suggestief en op 

geen enkel concreet element gesteund motief. Er wordt niet aangetoond waarom aan de ‘intenties’ (wat 

niets te maken heeft met zijn situatie in Turkije, maar wel met de redenen waarom hij naar België wilde 

komen) zou getwijfeld worden. 

 

Verzoeker had duidelijk aangetoond dat dit was om zijn moeder te begeleiden bij haar bezoek aan haar 

zoon, dochter en kleinkinderen. 

 

Het gegeven dat de twee visa parallel met mekaar werden aangevraagd bevestigt dit. Het is ook zo 

meegedeeld aan het consulaat te Istanbul. 

 

Het getuigt dan ook van een gebrek aan goede trouw om aan die intenties te twijfelen. De motieven van 

de beslissing falen bijgevolg. 

 

De beslissing schendt ook de redelijkheids- en zorgvuldigheidsverplichting. Er wordt in feite eender welk 

motief aangewend, zelfs wanneer het gaat om motieven die totaal geen hout snijden. 

 

Vierde onderdeel, 

 

Het gaat om een loutere willekeurige weigering van het visum. 

 

Dit blijkt niet enkel uit de stereotiepe motivering van de weigering, maar ook uit het gegeven dat ook het 

visum voor verzoeker werd geweigerd nu zijn moeder ook een visumhad aangevraagd. 

Deze weigering van het visum van de moeder wordt onder de stukken gevoegd; ook tegen deze 

weigering is beroep ingesteld. 

 

De willekeur blijkt uit het feit dat aan verzoeker in het verleden tot drie maal toe visa voor bezoek aan 

zijn broer en zus in België werden gegeven, dit zonder problemen en dat hij (en zijn echtgenote en kind) 

steeds zonder problemen naar Turkije is teruggekeerd.(zie stukken) 

 

Nu zijn moeder op hetzelfde ogenblik als verzoeker een visum vraagt en dit geweigerd wordt, wordt ook 

plots het visum voor verzoeker geweigerd. 

 

Het bevestigt de willekeur van weigering. 

 

Dergelijke weigering schendt naast de motiveringsplicht, ook de redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsvereiste. 

 

Vijfde onderdeel, 

 

Verzoeker stelt dat de beslissing ook een schending betekent van artikel 8 EVRM. 

  

Dit artikel heeft betrekking op het gezinsleven én op het privéleven. 

 

Het behoort tot de aspecten van het gezinsleven én privéleven dat verzoeker (samen met zijn moeder) 

zijn broer, zus en hun kleinkinderen, die al jaren in een ander land verblijven, in dat land dat hun 

thuisland is geworden, kan komen bezoeken. 

 

Alleszins is het niet redelijk noch proportioneel om in de gegeven omstandigheden het visum te 

weigeren. 

 

Dat de beslissing dient vernietigd te worden.” 

 

2.2 De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 – net als artikel 62 van de vreemdelingenwet – de administratieve overheid 

verplichten in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen, en dit op ‘afdoende’ wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de 

motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, 

en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de 

beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd 

door de wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 
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de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van 

zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden 

(cf. RvS 9 september 2015, nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden 

opgenomen zijn. In deze mate maakt zij een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in 

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet niet aannemelijk. 

 

De verzoekende partij voert tevens de schending van “het motiveringsbeginsel in bestuurshandelingen” 

aan, zodat kan worden aangenomen dat zij hiermee ook de schending van de materiële 

motiveringsplicht aanvoert. Deze houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het redelijkheidsbeginsel is dan weer slechts geschonden wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde keuze is kunnen 

komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men 

voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze 

werkelijk genomen is (cf. RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Het evenredigheidsbeginsel als concrete 

toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, 

maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het 

bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel ten slotte legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat 

de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

In een eerste onderdeel van het enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 

32 van de Visumcode. 

 

Zij stelt vooreerst dat de bestreden beslissing een standaardformulier ‘weigering’ voegt met verwijzing 

naar artikel 6, vijfde lid van de Verordening (EU) Nr. 610/2013, maar dat door deze verordening geen 

wijziging werd doorgevoerd aan het standaardformulier voor wat betreft de ‘gronden’ waarop het visum 

is geweigerd. Vervolgens geeft zij aan dat het voormelde artikel 32, voor wat de bestreden beslissing 

betreft, enkel als rechtsgrond vermeldt dat de aanvrager het doel en de omstandigheden van het 

voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond, aangekruist onder nummer 2. De verzoekende partij 

vervolgt dat ook het nummer 9 is aangekruist, met name dat het voornemen om het grondgebied van de 

lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten, niet kon worden aangetoond. Zij geeft aan dat dit 

criterium geen steun vindt in artikel 32 van de Visumcode en voert nog een verdere uiteenzetting over 

het verschil tussen het standaardformulier en de tekst van de verordening, en het feit dat dit criterium 

een ‘glazen bol’-criterium zou zijn. 

 

De Raad kan echter slechts vaststellen dat dit betoog van de verzoekende partij juridische grondslag 

mist. Artikel 32 van de Visumcode luidt immers als volgt:  

 

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

a) indien de aanvrager:  

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

 

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 

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.  

 

2. De afwijzende beslissing en de redenen voor de afwijzing van de aanvraag worden kenbaar gemaakt 

door middel van het standaardformulier van bijlage VI. (...)”  

 

Bijgevolg blijkt dat het door de gemachtigde gehanteerde criterium wel degelijk steun vindt in de 

Visumcode, met name in artikel 32.1, b). De verzoekende partij kan dan ook niet voorhouden dat “de 

aanduiding van nummer 9” op de bestreden beslissing het voormelde artikel 32 zou schenden. 

 

Bovendien blijkt uit het voormelde artikel 32 dat de gemachtigde de visumaanvraag om verschillende 

redenen kan weigeren en dat niet is voorzien in een systeem van cumulatieve voorwaarden. De 

vaststelling dat één van de in deze bepaling opgesomde weigeringsmotieven van toepassing is, volstaat 

bijgevolg reeds om de visumaanvraag te weigeren. Hieruit volgt dat, als de bestreden beslissing op 

correcte wijze is gesteund op één van de opgesomde weigeringsgronden, die elk op zich reeds als 

determinerend kunnen worden beschouwd, zij afdoende is gemotiveerd en de overige 

weigeringsgronden als overtollig moeten worden beschouwd. 

 

In casu steunt de bestreden beslissing op twee motieven, met name de voormelde weigeringsgrond uit 

artikel 32.1, b) van de Visumcode enerzijds, en de weigeringsgrond voorzien in artikel 32.1, a), ii) van de 

Visumcode anderzijds.  

 

In een tweede onderdeel van het enig middel richt de verzoekende partij zich tegen de laatstgenoemde 

weigeringsgrond, met name de vaststelling dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen 

verblijf onvoldoende zijn aangetoond. De gemachtigde onderbouwt deze vaststelling door het gegeven 

dat de aanvraag meerdere binnenkomsten niet gerechtvaardigd wordt. 

 

De verzoekende partij voert vooreerst aan dat dit motief artikel 32.1, a), ii) van de Visumcode heeft 

geschonden, omdat in deze bepaling het begrip ‘onvoldoende’ niet voorkomt. Volgens de verzoekende 

partij heeft de gemachtigde een criterium aan de wet toegevoegd, en is dit criterium bovendien een 

dergelijk vaag, algemeen en willekeurig te interpreteren criterium, dat het inderdaad niet thuishoort in 

een wettekst. De Raad wijst er echter op dat dit betoog alle grondslag mist. De vaststelling in de 

bestreden beslissing dat “het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf [...] onvoldoende 

[zijn] aangetoond” betekent immers ook automatisch dat de verzoekende partij overeenkomstig de 

letterlijke tekst van het voormelde artikel 32.1, a), ii) “het doel en de omstandigheden van het 

voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond”. Het gebruik van het begrip ‘onvoldoende’ duidt er dan ook 

geenszins op dat de gemachtigde de verzoekende partij aan een andere (strengere) toets zou hebben 

onderworpen dan voorzien in de Visumcode. 

 

In ondergeschikte orde voert de verzoekende partij in dit onderdeel van haar enig middel aan dat in het 

verzoek tot tenlasteneming van haar broer O. K. uitdrukkelijk is gesteld dat het gaat om een bezoek van 

de verzoekende partij en haar moeder aan haar zoon en familie in België, en dat daaruit ook bleek in 

welke omstandigheden zij hier zouden verblijven, met name bij de broer/zoon op het op het formulier 

van tenlasteneming vermelde adres. De verzoekende partij stelt dat dit niet voor betwisting vatbaar is en 

dat het een louter stereotiep motief is om te stellen dat de omstandigheden van het verblijf 

‘onvoldoende’ zijn aangetoond. Meer ondergeschikt geeft de verzoekende partij aan dat het 

onderliggend motief dat de aanvraag meerdere binnenkomsten niet is gerechtvaardigd, op zich een niet-

afdoend motief is om te stellen dat de omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn 

aangetoond. Zij zet vervolgens uiteen dat de huidige aanvraag werd gedaan via een firma die hiervoor 

de bevoegdheid heeft en die de aanvraag aan het consulaat overmaakt. Zij stelt dat zij duidelijk heeft 

gemaakt dat zij haar moeder wenste te begeleiden bij haar heenreis, dat zij na een week naar Turkije 

zou terugkeren, en dat zij op het einde van de visatermijn van haar moeder voor een week terug zou 

keren naar België, om haar moeder op de terugreis te begeleiden. De verzoekende partij voert aan dat 

niet duidelijk is of de ‘aanvraag meerdere binnenkomsten’ op die modaliteit betrekking heeft en dat de 

beslissing geen concrete toelichting bij het motief geeft. Zij stelt zich de vraag waarop dit onderliggend 
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motief dan wel betrekking heeft en wijst erop dat als het zou gaan over vroegere aanvragen, zij reeds 

voorheen zonder problemen tot driemaal toe visa heeft gekregen. 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat in de bestreden beslissing geenszins wordt betwist dat het visum kort 

verblijf werd aangevraagd met het oog op familiebezoek en dat de referentiepersoon de heer O. K. is, 

met name de broer van de verzoekende partij. De vaststelling dat het doel en de omstandigheden van 

het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn aangetoond, steunt slechts op het gegeven dat de aanvraag 

meerdere binnenkomsten niet wordt gerechtvaardigd. De verzoekende partij geeft in haar verzoekschrift 

overigens zelf uitdrukkelijk aan dat dit de onderliggende motivering voor de op artikel 32.1, a), ii) van de 

Visumcode gestoelde weigeringsgrond is. Vervolgens stelt de Raad vast dat uit het administratief 

dossier blijkt dat de verzoekende partij wel degelijk een visum voor meerdere binnenkomsten heeft 

aangevraagd. Uit het formulier “Aanvraag Schengenvisum”, dat op 3 december 2018 te Istanbul werd 

ondertekend door de verzoekende partij, is onder punt “24. Aantal verlangde binnenkomsten” het vakje 

“meervoudige binnenkomsten” aangeduid. De verzoekende partij kan dan ook niet voorhouden dat zij 

geen visum voor meerdere binnenkomsten zou hebben aangevraagd en dat niet duidelijk zou zijn 

waarom de gemachtigde in de bestreden beslissing naar een ‘aanvraag meerdere binnenkomsten’ 

verwijst.  

 

Het (overigens ongestaafde) betoog van de verzoekende partij dat haar aanvraag door een firma werd 

ingevuld kan geen afbreuk doen aan het gegeven dat uit het voormelde formulier van 3 december 2018 

uitdrukkelijk blijkt dat met het aangevraagde visum meervoudige binnenkomsten werden verlangd. In dit 

verband kan de Raad nog opmerken dat de verzoekende partij ter terechtzitting van 16 mei 2019 

bijkomende stukken neerlegt, met name een ongedateerde getypte verklaring van de verzoekende partij 

in het Turks en een e-mail van 15 mei 2019 in het Engels waarin de verzoekende partij uiteenzet dat zij 

omwille van technische problemen met het online systeem om haar visumaanvraag in te dienen, 

meerdere keren een aanvraag heeft ingediend. Bijgevoegd is tevens een lijst van 19 visumaanvragen, 

zichtbaar op de website visaonweb.diplomatie.be. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij met 

deze stukken niet alleen een andere verklaring geeft dan de verklaring die in het verzoekschrift wordt 

uiteengezet, maar bovendien lijkt zij met dit betoog ervan uit te gaan dat de weigering van het visum is 

gestoeld op het feit dat meerdere aanvragen werden ingediend. Het betrokken weigeringsmotief in de 

bestreden beslissing steunt echter op het feit dat in de (ene) visumaanvraag een visum werd gevraagd 

voor meerdere binnenkomsten. Nog daargelaten de vraag of de verzoekende partij de betrokken 

stukken nog kon voorleggen ter terechtzitting van 15 mei 2019, moet de Raad aldus hoe dan ook 

vaststellen dat zij geen betrekking hebben op de concrete motivering van de bestreden beslissing en er 

dan ook geen afbreuk aan kunnen doen. 

 

Daarnaast kan ook de uiteenzetting van de verzoekende partij op welke manier zij van haar visum 

gebruik wenste te maken, geen afbreuk doen aan de vaststellingen in de bestreden beslissing. Uit het 

administratief dossier blijkt immers geenszins dat zij deze informatie heeft opgenomen in haar 

visumaanvraag. Zij maakt in haar uiteenzetting niet duidelijk op welke manier de gemachtigde rekening 

had kunnen houden met en motiveren omtrent elementen waarvan hij op het moment van het nemen 

van de bestreden beslissing geen kennis had. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat de verzoekende partij aan de gemachtigde niet kan verwijten dat hij 

ervan uit is gegaan dat de verzoekende partij een visum voor meerdere binnenkomsten heeft 

aangevraagd, en vervolgens heeft vastgesteld dat deze aanvraag niet wordt gerechtvaardigd. Door 

louter aan te geven dat dit een niet-afdoend motief is en nogmaals te wijzen op door de gemachtigde 

niet-betwiste elementen aangaande het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf, kan 

zij niet aannemelijk maken dat de betrokken motivering niet afdoende zou zijn. De verzoekende partij 

maakt weliswaar duidelijk dat zij het niet eens is met de beoordeling door de gemachtigde, maar het 

gegeven dat zij een andere mening is toegedaan, maakt niet dat een gebrek aan afdoende motivering 

zou voorliggen. De Raad benadrukt tevens dat, in de mate dat de verzoekende partij met haar kritiek 

inderdaad blijk geeft van een andere feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak dan die van de 

bevoegde overheid, het onderzoek van deze andere beoordeling hem uitnodigt tot een 

opportuniteitsonderzoek. Dit behoort echter niet tot zijn bevoegdheid als annulatierechter. 

  

Ten slotte maakt de verzoekende partij ook niet duidelijk waarom zij meent dat sprake is van een louter 

stereotiep motief. De gemachtigde onderbouwt zijn vaststelling immers door te verwijzen naar een 

motief dat concreet betrekking heeft op de specifieke situatie van de verzoekende partij, met name het 

gegeven dat de aanvraag meerdere binnenkomsten niet werd gerechtvaardigd. De Raad benadrukt in 

dit verband nogmaals dat de verzoekende partij op grond van de hoger gemaakte vaststellingen van de 



  

 

 

X - Pagina 9 

Raad niet aannemelijk kan maken dat deze motivering van de gemachtigde, op grond van de gegevens 

die blijken uit het administratief dossier, niet zou volstaan. 

 

In een derde onderdeel van het enig middel richt de verzoekende partij zich opnieuw tegen de 

weigeringsgrond gestoeld op artikel 32.1, b) van de Visumcode. Hoger heeft de Raad echter reeds 

vastgesteld dat het bestaan van één van de in artikel 32.1 van de Visumcode opgenomen 

weigeringsgronden volstaat om tot de weigering van het visum over te gaan. Aangezien de Raad in de 

bespreking van het tweede onderdeel van het enig middel heeft vastgesteld dat de bestreden beslissing 

op correcte wijze steunt op de weigeringsgrond voorzien in artikel 32.1, a), ii) van de Visumcode, is het 

tweede motief met betrekking tot de weigeringsgrond gestoeld op het voormelde artikel 32.1, b) 

overtollig geworden. De eventuele gegrondheid van het betoog van de verzoekende partij gericht tegen 

dit overtollig motief kan de wettigheid van de bestreden beslissing dan ook niet aantasten, zodat op dit 

betoog niet verder moet worden ingegaan.  

 

In een vierde onderdeel van het enig middel voert de verzoekende partij aan dat het om een louter 

willekeurige weigering van het visum gaat. Dit blijkt volgens haar niet enkel uit de stereotiepe motivering 

van de weigering, maar ook uit het gegeven dat haar visum werd geweigerd, nu haar moeder ook een 

visum had aangevraagd. De willekeur zou blijken uit het feit dat aan de verzoekende partij in het 

verleden tot driemaal toe visa voor een bezoek aan haar broer en zus in België werd gegeven, dit 

zonder problemen, en dat zij (en haar echtgenote en kind) steeds zonder problemen naar Turkije is 

teruggekeerd. Zij stelt dat, nu haar moeder op hetzelfde ogenblik als zij een visum vraagt en dit wordt 

geweigerd, ook plots haar visum wordt geweigerd. 

 

De Raad stelt vast dat deze uiteenzetting van de verzoekende partij loutere speculatie uitmaakt. 

Nergens uit de bestreden beslissing of het administratief dossier blijkt dat de weigering van het visum 

van de verzoekende partij samenhangt met de weigering van het visum van de moeder van de 

verzoekende partij. Door zich te beroepen op ongestaafde veronderstellingen kan de verzoekende partij 

een schending van de motiveringsplicht, het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel niet 

aannemelijk maken. 

 

In een laatste onderdeel van het enig middel voert de verzoekende partij een schending aan van artikel 

8 van het EVRM. Zij geeft aan dat het tot de aspecten van het gezinsleven én het privéleven behoort dat 

zij (samen met haar moeder) haar broer, zus en hun kleinkinderen, die al jaren in een ander land 

verblijven, in dat land, dat hun thuisland is geworden, kan komen bezoeken. Volgens haar is het 

alleszins niet redelijk noch proportioneel om in de gegeven omstandigheden het visum te weigeren. 

 

De Raad wijst erop dat de verzoekende partij zich hoe dan ook niet op artikel 8 van het EVRM kan 

beroepen, wanneer geen sprake is van een gezins- of privéleven in de zin van het voormelde artikel 8. 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’ noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht moeten worden 

geïnterpreteerd. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezins- of privéleven moet de 

Raad zich plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: EHRM) 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 2002, 

Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25). 

 

In casu beroept de verzoekende partij, die meerderjarig is, zich op een gezinsleven met haar broer, zus 

en hun kinderen.  

 

De Raad wijst erop dat uit vaste rechtspraak van het EHRM blijkt dat het begrip ‘gezinsleven’ in beginsel 

is beperkt tot het kerngezin en dat het EHRM nagaat of er een voldoende ‘graad’ van gezinsleven kan 

worden vastgesteld. Daar waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige 

kinderen wordt verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen andere verwanten. In het arrest 

Mokrani (EHRM 15 oktober 2003, Mokrani/Frankrijk, § 33) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen 

andere familieleden “ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention 

sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 

affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag 

genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die 

anders zijn dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven 

bestaat, moet rekening worden gehouden met alle indicaties die een verzoekende partij dienaangaande 

aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van de ene verwant ten aanzien 

van de andere en de reële banden tussen de verwanten. Van een beschermd gezinsleven tussen 
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andere verwanten dan leden van het kerngezin kan bijgevolg slechts worden gesproken indien naast de 

afstammingsband een vorm van afhankelijkheid blijkt.  

 

De verzoekende partij zet op geen enkele manier uiteen van welke bijkomende elementen van 

afhankelijkheid in casu sprake zou zijn. Zij maakt dan ook geenszins aannemelijk dat sprake zou zijn 

van een gezinsleven met haar broer, zus en hun kinderen in België. 

 

Wat het bestaan van een privéleven betreft, wijst de Raad erop dat uit de rechtspraak van het EHRM 

blijkt dat artikel 8 van het EVRM aspecten behelst van de sociale identiteit van een persoon. Het houdt 

het recht in op een persoonlijke ontwikkeling alsook het recht om relaties aan te gaan en te ontwikkelen 

met andere personen en de buitenwereld in het algemeen (EHRM 29 april 2002, Pretty/Verenigd 

Koninkrijk, § 61; EHRM 16 december 1992, Niemietz/Finland, § 29). Het netwerk van persoonlijke, 

sociale en economische belangen maakt onderdeel uit van het privéleven van elke persoon (EHRM 9 

oktober 2003, Grote Kamer, Slivenko/Letland, §§ 95-96). De verzoekende partij beperkt zich echter tot 

de loutere bewering dat het tot aspecten van het privéleven behoort dat zij haar broer, zus en hun 

kinderen, die al jaren in een ander land verblijven, kan komen bezoeken, maar zet geenszins uiteen op 

welke manier dit een privéleven in de zin van het voormelde artikel 8 zou uitmaken. 

 

Aangezien de verzoekende partij het bestaan van een gezins- en privéleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM niet aannemelijk kan maken, kan zij ook niet aannemelijk maken dat het niet redelijk noch 

proportioneel zou zijn om in de gegeven omstandigheden het visum te weigeren. Een schending van 

artikel 8 van het EVRM kan bijgevolg niet aannemelijk worden gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

2.3 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf juli tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


