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 nr. 229 310 van 27 november 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DIRICKX 

Italiëlei 213/15 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat  X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 6 augustus 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 16 juli 2019 tot weigering van de 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 2 september 2019 met 

refertenummer X 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 oktober 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 november 2019. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat N. DIRICKX verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van attaché N. ONRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 22 april 2019 dient de verzoekende partij een aanvraag tot afgifte van een visum type C (kort 

verblijf) in op de Belgische ambassade te Teheran.  

 

1.2. Op 16 juli 2019 wordt de afgifte van voormeld visum geweigerd. Dit is de bestreden beslissing, die 

luidt als volgt: 
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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 het vaststellen van een gemeenschappelijke code 

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

Valse verklaringen bij eerdere visumaanvraag. 

*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. 

Twijfels omtrent de authenticiteit van de voorgelegde solvabiliteitsbewijzen / loonfiches. 

*Geen of onvoldoende bewijs van financiële dekking voor het verblijf 

Betrokkene toont niet aan de hand van een rekeninghistoriek aan dat hij/zij beschikt over een voldoende 

en regelmatig inkomen uit een professionele activiteit. Bijgevolg toont betrokkene niet aan te beschikken 

over voldoende persoonlijke financiële middelen om de kosten verbonden aan de reis en het verblijf te 

kunnen waarborgen. 

*De informatie die is verstrekt met betrekking tot het doel en de omstandigheden van het beoogde 

verblijf is niet betrouwbaar. 

Valse verklaringen bij eerdere visumaanvraag. 

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

niet worden vastgesteld 

Betrokkene legt een bankrekening voor met financiële middelen maar de oorsprong van deze middelen 

is ongekend. (wegens het ontbreken van een inkomstenhistoriek op deze rekening). 

Betrokkene toont niet aan voldoende financiële banden te hebben met het land van origine.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Enig middel: schending van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht, schending van 

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

bestuurshandelingen, schending van artikel 41 van het Handvest Grondrechten 

 

-1- 

-De bestreden beslissing stelt dat 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. 

Volgens de bestreden beslissing heeft verzoeker het doel en de omstandigheden van het voorgenomen 

verblijf niet aangetoond en heeft hij tevens niet voldoende 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. 

De tenlasteneming van de schoonbroer van verzoeker werd geweigerd vermits er volgens de bestreden 

beslissing twijfels zijn omtrent de authenticiteit van de loonbrieven. 

Volgens de bestreden beslissing zijn er geen of onvoldoende bewijzen van financiële dekking voor het 

verblijf. 

De bestreden beslissing verwijst verder naar zogenaamde valse verklaringen bij een eerdere 

visumaanvraag. 

Volgens de bestreden beslissing kon tevens het voornemen om het grondgebied te verlaten voor het 

verstrijken van het visum niet worden vastgesteld. Opnieuw wordt verwezen naar onvoldoende 

financiële middelen en financiële banden met Iran 

- Verzoeker kan niet akkoord gaan met de bestreden beslissing. 

-2- 

Met betrekking tot de financiële middelen voor de reis en het verblijf zijn er twee elementen: de 

financiële middelen van verzoeker zelf en de tenlasteneming van de schoonbroer. 

-De tenlasteneming van de schoonbroer werd geweigerd omwille van twijfels omtrent de    authenticiteit 

van de loonbrieven. 

De schoonbroer is Belg. Hij werkt voor een internationaal bedrijf (Fins), niet vestiging in België en toont 

dit aan, door middel van loonbrieven. 

Gezien de mogelijkheid tot toegang tot de databank van de RSZ (Dolsis) kan verweerder niet oordelen 

zonder enige motivatie dat er twijfels zijn omtrent de authenticiteit van de loonbrieven. 
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De bestreden beslissing is manifest onjuist en onjuist gemotiveerd en strookt niet met de realiteit. Er 

werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie en voorgelegde stukken 

van verzoeker. De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht en de materiële 

motiveringsverplichting. Dit maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de Minister van Binnenlandse 

Zaken. 

-Verzoeker zelf legt tal van documenten neer om zijn financiële situatie aan te tonen: loonbrieven, 

tewerkstellingscertificaat, eigendomsakte van een landbouwterrein, een huurovereenkomst en een 

uittreksel van de bankrekening van verzoeker. Deze stukken werden door de verzoeker zelf 

overgemaakt aan de bevoegde diensten in Teheran en tevens ook per email overgemaakt door de 

schoonbroer van verzoeker aan de DVZ (zie bevestigingsemail dd 6 mei 2019 als antwoord op e-mails 

van 29 april 2019, in bijlage) 

Uit de voorgelegde loonbrieven blijkt dat de verzoeker een vast inkomen heeft en reeds 9 jaren is 

tewerkgesteld als 'workshop manager'. 

Het tewerkstellingscertificaat toont aan dat de verzoeker reeds sinds 21 maart 2010 onafgebroken werkt 

in het bedrijf (CEO), dat hij een vast salaris heeft en dat hij recht heeft op 90 dagen verlof, waarvan 2 

maanden zonder loon. 

Uit al deze stukken blijkt dat verzoeker vaste inkomsten geniet en daarnaast nog eigenaar is van een 

landbouwterrein en inkomsten verwerft uit een huurovereenkomst. 

Verzoeker heeft bijgevolg voldoende aangetoond te beschikken over voldoende financiële middelen om 

zijn reis en verblijf in België te financieren. 

Er werd door de Minister onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie en voorgelegde stukken van 

verzoeker. Er werd geen rekening gehouden met de voorgelegde stukken en er werd hieromtrent niet 

gemotiveerd. In de bestreden beslissing wordt enkel verwezen naar een uittreksel van de bankrekening 

van verzoeker. 

De bestreden beslissing komt te kort aan de zorgvuldigheidsplicht en de materiële 

motiveringsverplichting. 

-3- 

Het doel en de omstandigheden van de reis zou volgens de bestreden beslissing niet zijn aangetoond. 

Men verwijst naar valse verklaringen bij een eerdere visumaanvraag. 

Verzoeker is formeel dat hij niet eerder valse verklaringen heeft afgelegd. Buiten een loutere bewering 

van valse verklaring heeft verzoeker het raden naar waar het juist over gaat. Mogelijks zijn er feiten 

verloren gegaan in de vertaling. Bovendien hebben die zogenaamde valse verklaringen betrekking op 

een eerdere visumaanvraag die los staat van deze visumaanvraag. 

Verzoeker wenst enkel zijn (zwangere) zus en Belgische schoonbroer te bezoeken, zoals blijkt uit de 

stukken. Het is zeer duidelijk aangetoond welke de reden van zijn bezoek is (zie uitnodiging), zoals hij 

ook eerder reeds zijn zus in België bezocht voor haar huwelijk met de heer Dries Mertens (en hierna ook 

terugkeerde naar zijn werk, familie etc). 

De bestreden beslissing is onjuist gemotiveerd en strookt niet met de gegevens van het administratief 

dossier. 

-4- 

Volgens de bestreden beslissing kan het voornemen om het grondgebied te verlaten voor het verstrijken 

van het visum niet worden vastgesteld. Men verwijst naar de onvoldoende financiële middelen van 

verzoeker. 

Verzoeker verwijst naar hetgeen hierboven uiteengezet m.b.t. de financiële middelen. Verzoeker heeft 

redenen om terug te keren naar Iran. Hij heeft er immers vast werk en heeft er onroerend goed. 

 

Verder heeft verzoeker zijn familie in Iran (zie loonbrieven van verzoeker). Hij heeft een vrouw en kind 

waar hij terug naartoe wil keren na zijn bezoek in België. Hier wordt met geen woord over gerept in de 

bestreden beslissing, alhoewel deze informatie voorligt. 

In de bestreden beslissing wordt niet aangegeven hoe de Minister tot de conclusie komt dat deze 

ingeroepen elementen en bewijsstukken niet weerhouden kunnen worden om het voornemen om terug 

te keren aan te tonen. Uit de bestreden beslissing blijkt dat met een aantal duidelijke en niet betwistbare 

feiten geen rekening is gehouden. De motivering van de bestreden beslissing kan bezwaarlijk afdoende 

worden genoemd nu de door verzoeker aangehaalde elementen in het visumdossier geenszins worden 

beantwoord. 

-5- 

Artikel 41 van het Handvest: Recht op behoorlijk bestuur 

"1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name:       
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-het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen, 

-het recht van eenieder om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, met inachtneming van 

het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim, 

-de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk  bestuur 

waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige individuele maatregel wordt genomen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 

vormt het hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht (HvJ 22 november 2012, C-2n/ll, M.M., ro. 

81-82). Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten die bestanddeel zijn van de rechtsorde 

van de Unie en die verankerd zijn in het Handvest. Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van 

de Unie te worden erkend, maar aangezien het een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook 

door de overheidsinstanties van alle lidstaten wanneer zij beslissingen nemen die binnen de 

werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de toepasselijke regelgeving een dergelijke 

formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en de toelichtingen bij het Handvest van de 

grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, 

ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-2n/ll. M.M., ro.86.) Het hoorrecht kent een algemene toepassing. 

Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het recht om te worden gehoord en op de zeer ruime 

strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit 

hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden, d.i. een 

besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, 

C-277111, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak). 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest lijkt in casu derhalve van toepassing. 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof leidt een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve 

procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop 

had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383113 PPU, M.G. e,a., ra. 38 met verwijzing naar de 

arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. blz. 1307, punt 31 j 5 oktober 

2000, Duitsland/Commissie, C 288196, Jurispr. blz. I 8237, punt 101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Vongjian Housewares & HardwarelRaad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 19147, punt 94, en 6 september 

2012, Storck/BHTM, C 96/11 P, punt 80), 

In casu leidt het verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen tot een onregelmatigheid, en zonder deze 

onregelmatigheid had de procedure een andere afloop kunnen hebben. 

Verzoeker wenst zijn zus te bezoeken in België, heeft voldoende inkomsten uit vast werk en onroerend 

goed, heeft een gezin (vrouw en kind) in Iran. Zijn schoonbroer kan tevens garant staan. Zijn 

loonbrieven zijn authentiek. 

Wanneer verzoeker gehoord zou zijn geweest had hij de mogelijkheid gehad op deze elementen te 

wijzen en deze gegevens hadden tot een andere beslissing kunnen leiden, (in die zin: HvJ 10 

september 2013, C-383/13). 

De bestreden beslissing maakt een schending van de hoorplicht als algemeen beginsel van Unierecht 

uit.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, 

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

Zoals uit de bestreden beslissing blijkt wordt gemotiveerd waarom de verzoekende partij geen visum 

type C wordt afgeleverd waarbij verwezen wordt naar artikel 32 van de Visumcode en wordt uiteengezet 

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

dat er geen of onvoldoende bewijs van financiële dekking voor het verblijf is, dat de informatie verstrekt 

met betrekking tot het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet betrouwbaar is en 

dat het voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten 

niet kon worden vastgesteld. De redenen daartoe worden vermeld.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden 

beslissing kent nu zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat voldaan is 
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aan de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht behandeld te worden. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3. Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt in dat de administratie bij het nemen van een 

beslissing zich moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. 

 

2.4. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel 

wordt onderzocht in het licht van artikel 32 van de Visumcode op grond waarvan de bestreden 

beslissing werd genomen. 

 

2.5. Artikel 23, lid 4 van de Visumcode bepaalt dat een visum kan worden geweigerd overeenkomstig 

artikel 32, lid 1 van de Visumcode. 

 

Artikel 32, lid 1 van de Visumcode bepaalt: 

 

“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 

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 samenlezing van deze bepalingen volgt dat de verwerende partij op grond van elk van de 

hierboven vermelde motieven de aanvraag kan weigeren. Daarbij is niet voorzien in een systeem van 

cumulatieve weigeringsmotieven op grond waarvan men het visum zou kunnen weigeren. De 

vaststelling dat is voldaan aan één van de opgesomde weigeringsmotieven zoals vermeld onder artikel 

32, lid 1 hiervoor geciteerd, volstaat om een visumaanvraag te weigeren. 

 

Bij het onderzoek van een aanvraag voor een visum kort verblijft beschikt de gemachtigde over een 

ruime beoordelingsmarge met betrekking tot de relevante toepassingsvoorwaarden van de artikelen 23, 

lid 4 en 32, lid 1 van de Visumcode en de beoordeling van de relevante feiten, om te bepalen of één van 

die weigeringsgronden aan de aanvrager kan worden tegengeworpen (HvJ 19 december 2013, C-84/12, 

Koushkaki, pt. 60-63). 

 

2.6. De bedoeling van de Uniewetgever om de nationale autoriteiten een beoordelingsmarge te laten, 

volgt overigens uit de bewoordingen van de artikelen 21, lid 1, en 32, lid 1 van die Visumcode. Deze 

bepalingen verplichten die autoriteiten een “toetsing [te verrichten] van de vraag of de aanvrager een 
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risico van illegale immigratie” vertegenwoordigt, “bijzondere aandacht” te schenken aan bepaalde 

aspecten van diens situatie, en te bepalen of er “redelijke twijfel” bestaat over bepaalde aspecten. 

 

In casu verwijst de bestreden beslissing naar artikel 32 van de Visumcode waarbij wordt gesteld dat:  

 

-het reisdoel onvoldoende is aangetoond  

-niet aangetoond is dat verzoekende partij over voldoende middelen van bestaan beschikt zowel voor de 

duur van het verblijf als voor de terugreis, of in de mogelijkheid te verkeren deze middelen legaal te 

verwerven 

-geen of onvoldoende bewijs van financiële dekking voor het verblijf 

-de verstrekte informatie met betrekking tot het doel en de omstandigheden van het beoogde verblijf is 

niet betrouwbaar 

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

niet worden vastgesteld.  

 

Bijgevolg bevat de weigeringsbeslissing afzonderlijke motieven die elk op zichzelf volstaan om de 

weigering te onderbouwen.  

 

2.7. Met betrekking tot het weigeringsmotief dat het reisdoel onvoldoende is aangetoond en “De 

informatie die is verstrekt met betrekking tot het doel en de omstandigheden van het beoogde verblijf is 

niet betrouwbaar: Valse verklaringen bij eerdere visumaanvraag” betoogt verzoekende partij dat zij nooit 

valse verklaringen heeft afgelegd en zij er het raden naar heeft waarover dit gaat. Mogelijks zijn er feiten 

verloren gegaan bij de vertaling. Bovendien hebben die verklaringen betrekking op een eerdere 

visumaanvraag die los staat van deze visumaanvraag. Verzoekende partij stelt enkel haar (zwangere) 

zus en Belgische schoonbroer te willen bezoeken. Het is duidelijk aangetoond wat de reden van het 

bezoek is zoals zij ook eerder haar zus bezocht voor haar huwelijk en hierna ook terugkeerde.  

 

2.8. Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat verzoekende partij op 27 december 2018 een 

aanvraag visum kort verblijf heeft ingediend op de Belgische ambassade te Teheran eveneens om haar 

zus en schoonbroer in België te komen bezoeken. Bij deze visumaanvraag had verzoekende partij 

aangegeven dat zij tewerkgesteld was bij Karimi Concrete Parts in Iran. Omdat de verblijfsduur van het 

gevraagde visum maar liefst 86 dagen betrof werd verzoekende partij gevraagd een bewijs van de 

werkgever voor te leggen aangaande haar verlof. Wanneer de ambassade de verzoekende partij 

hiernaar vraagt, antwoordt verzoekende partij dat zij dat document niet kan voorleggen omdat zij leeft 

van de huurinkomsten die zij ontvangt en dat zij niet werkt. Ook blijkt uit verdere verificatie dat 

verzoekende partij wel degelijk in het visumformulier als op VisaOnWeb aangeduid heeft dat zij 

tewerkgesteld is maar dat zij geen tewerkstellingsdocumenten heeft voorgelegd. Het gevraagde visum 

wordt dan ook op 28 maart 2019 geweigerd omdat de verstrekte informatie met betrekking tot het doel 

en de omstandigheden van het beoogde verblijf niet betrouwbaar is. Er wordt gemotiveerd dat de 

verzoekende partij valse verklaringen heeft afgelegd waarbij zij aangaf tewerkgesteld te zijn maar bij de 

vraag om een verlofattest voor te leggen van haar werkgever toegaf dat zij niet werkte. Bijgevolg heeft 

verzoekende partij de Belgische autoriteiten willen misleiden en gelet hierop kan geen geloof meer 

gehecht worden aan haar beweringen en bewijsstukken en zijn er serieuze twijfels over de werkelijke 

intenties van verzoekende partij.  

 

Op 22 april 2019, iets minder dan een maand na de weigering van de vorige visumaanvraag, dient 

verzoekende partij opnieuw een visumaanvraag in met dezelfde reden, met name haar zus en 

schoonbroer in België bezoeken, en dit gedurende 86 dagen. Bij deze visumaanvraag stelt verzoekende 

partij opnieuw tewerkgesteld te zijn bij Karimi Concrete and Construction Materials. Bij deze 

visumaanvraag heeft verzoekende partij ondermeer volgende documenten gevoegd: 

- “business license au nom du requérant” (eigen vertaling: bedrijfslicentie op naam van verzoekende 

partij) 

- “il a ajouté une lettre de la part d’une société iranienne (les outils de constructions), déclarant que le 

requérant travaille depuis 9 ans chez eux” (eigen vertaling: hij heeft een brief gevoegd van een Iraanse 

maatschappij (constructiemateriaal), stellende dat verzoekende partij sinds 9 jaar bij haar tewerkgesteld 

is.  

 

Bij deze visumaanvraag stelt verzoekende partij ook aangaande de vorige vaststellingen inzake de 

valse verklaringen over haar tewerkstelling: “il a fait une erreur, il a mentionné qu’il est “employé” mais 

en effet il est indépendant” (eigen vertaling: “Hij heeft zich vergist, hij heeft meegedeeld dat hij 

“werknemer” is maar eigenlijk is hij “zelfstandige”). 
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In het administratief dossier bevindt zich het attest van Karimi Concrete Construction Materials van 16 

januari 2019 waarin verzoekende partij aangeduid wordt als “Employee” (werknemer) met als functie: 

“Workshop Manager” en waarbij gesteld wordt dat zij al negen jaar voor de firma werkt. Er bevindt zich 

verder in het administratief dossier een “Employment certificate” van 28 maart 2019 stellende dat 

verzoekende partij tewerkgesteld is als “site manager in our company (CEO)” en zij sinds negen jaar 

voltijds tewerkgesteld is. Verder wordt gesteld dat zij recht heeft op negentig dagen verlof.  

 

2.9. Gelet op voorgaande feitelijke vaststellingen kan de Raad de verwerende partij volgen waar deze 

oordeelt dat de informatie die de verzoekende partij verstrekt met betrekking tot het doel en de 

omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet betrouwbaar is en dat het doel en de 

omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn aangetoond.  

 

Zoals duidelijk blijkt stelde verzoekende partij initieel dat zij tewerkgesteld was waarna zij toegaf dat zij 

eigenlijk niet tewerkgesteld was maar leefde van inkomsten uit huurgelden. Wanneer haar 

visumaanvraag geweigerd wordt, dient verzoekende partij een nieuwe aanvraag in, daarbij stellende dat 

zij eigenlijk bedoelde dat zij zelfstandige was, maar dan legt zij toch stukken voor waaruit blijkt dat zij 

werknemer zou zijn, en dit al gedurende negen jaar, bij een constructiebedrijf. De verklaringen en 

stukken van verzoekende partij zijn dermate met elkaar in tegenstrijd dat in alle redelijkheid geoordeeld 

kon worden dat de door haar verstrekte informatie onbetrouwbaar is en bijgevolg het gevraagde visum 

te weigeren.  

 

Het betoog van verzoekende partij dat zij nooit valse verklaringen heeft afgelegd houdt geen stand in 

het licht van de objectieve vaststellingen uit het administratief dossier. Verder kan zij bezwaarlijk stellen 

niet te weten waarover deze valse verklaringen gingen nu haar eerdere visum om reden hiervan 

geweigerd werd. De Raad kan de verzoekende partij evenmin volgen in haar betoog dat het 

waarschijnlijk ging om een vertaalprobleem nu de feitelijke vaststellingen zoals hoger vermeld 

bezwaarlijk te wijten kunnen zijn aan een vertaalprobleem. Haar betoog nog dat deze verklaringen 

betrekking hadden op een eerdere visumaanvraag is evenmin dienstig om het determinerend motief van 

de bestreden beslissing te ontkrachten nu de eerdere visumaanvraag eveneens als doel had de familie 

in België te bezoeken en de Raad niet inziet waarom deze eerdere verklaringen, wanneer verzoekende 

partij opnieuw een visumaanvraag indient met hetzelfde doel, niet mee zouden in overweging mogen 

worden genomen wanneer blijkt dat deze eerdere vaststellingen geenszins ontkracht worden maar 

eerder verder bevestigd worden.  

 

Het argument dat zij duidelijk aangegeven heeft haar familie in België te willen bezoeken en zij reeds 

eerder een visumtermijn gerespecteerd heeft, doet geen afbreuk aan de vaststellingen dat zij 

onbetrouwbare informatie heeft gegeven over haar tewerkstelling in Iran wat terecht doet twijfelen aan 

haar werkelijk doel om naar België te komen.  

 

2.10. Verzoekende partij slaagt er aldus niet in de motivering dat zij valse verklaringen heeft afgelegd bij 

een eerdere visumaanvraag te ontkrachten zodat de verwerende partij in alle redelijkheid oordeelde dat 

“De informatie die is verstrekt met betrekking tot het doel en de omstandigheden van het beoogde 

verblijf is niet betrouwbaar” en “het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn 

onvoldoende aangetoond.” Deze motivering is op zichzelf draagkrachtig genoeg om de bestreden 

beslissing te schragen. Het betoog gericht tegen de overige motivering is aldus gericht tegen een 

overtollige motivering en aldus niet dienstig om de bestreden beslissing te doen wankelen.  

 

2.11. Wat betreft de aangevoerde schending van het hoorrecht, wijst de Raad erop dat de in casu 

bestreden beslissing een antwoord vormt op een door verzoekende partij geïnitieerde visumaanvraag. 

Verzoekende partij had derhalve de mogelijkheid om alle volgens haar nuttige elementen en stukken ter 

staving van haar visumaanvraag voor te leggen aan het bestuur, zodat zij in de mogelijkheid was haar 

standpunt ter zake naar voor te brengen. In die omstandigheden kan niet worden ingezien waarom 

verzoekende partij nogmaals diende te worden gehoord. Bovendien wordt erop gewezen dat luidens 

vaste rechtspraak van het Hof van Justitie een schending van de rechten van de verdediging, in het 

bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van 

de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., § 38, met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. 

blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 1 oktober 

2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 9147, § 94, 

en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de 
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uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure een schending van het hoorrecht 

oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de 

onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 

39). Verzoekende partij verwijst naar haar voorgenomen familiaal bezoek, het feit dat zij een vast 

inkomen zou hebben uit werk en onroerend goed alsook dat zij een gezin heeft in Iran en dat haar 

schoonbroer ook garant kan staan alsook dat haar loonbrieven authentiek zijn, doch dit zijn gegevens 

die, zoals uit de bespreking hoger gebleken is, niet tot een andere besluitvorming hadden kunnen 

aanleiding geven. Verzoekende partij toont dan ook niet aan dat zij bij haar horen door de verwerende 

partij informatie zou kunnen hebben verstrekt die een invloed zou kunnen hebben gehad op de 

totstandkoming van de bestreden beslissing.  Een schending van het hoorrecht wordt niet aangetoond.  

 

2.12. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

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 zevenentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


