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 nr. 229 575 van 29 november 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X    

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn en die handelt in eigen 

naam en als wettelijk vertegenwoordigster van haar minderjarige kinderen X en X, en X, die enkel 

handelt als wettelijk vertegenwoordiger van zijn hiervoor vermelde minderjarige kinderen, op 1 augustus 

2019 hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen 

van de beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en 

van Asiel en Migratie van 3 juli 2019 tot weigering van de afgifte van een visum kort verblijf (type C). 

 

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 tot vaststelling van het rolrecht van 13 augustus 2019 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 september 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober 

2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. EL-KHOURY, die loco advocaat J. HARDY verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat J. HARDY, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. In april 2019 worden drie aanvragen ingediend voor een visum kort verblijf (type C) bij de Belgische 

ambassade te Islamabad (Pakistan).  
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1.2.  Op 21 januari 2019 neemt de verwerende partij drie beslissingen tot weigering tot afgifte van een 

visum kort verblijf (type C). Dit zijn de bestreden beslissingen.  

 

De motieven van de eerste bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“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  

• Ontbreken toelating van de ouder(s) of wettelijke voogd  

Ontbreken officiële toestemming van de vader voor de twee minderjarige kinderen. 

 

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

niet worden vastgesteld  

Betrokkene reisde niet eerder binnen Schengen.  

Betrokkene wenst samen met haar twee minderjarige kinderen hun vader te bezoeken die in België 

woont.  

Betrokkene toont niet afdoend aan te beschikken over resterende familiale banden in het land van 

origine, (betekenisvolle en/of actuele)  

Onduidelijkheid betreffende de burgerlijke staat van betrokkene.  

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 heeft een voorgaande weigering tot afgifte van een visum kort verblijf ontvangen van de 

Belgische ambassade. Deze weigering werd gemotiveerd op basis van het ontbreken van voldoende 

terugkeergarantie. Bij deze nieuwe aanvraag legt betrokkene geen betekenisvolle nieuwe bewijsstukken 

voor die deze negatieve beoordeling zouden kunnen wijzigen.  

Omwille van bovenstaande cumulatieve redenen wordt geoordeeld dat betrokkene onvoldoende 

garantie biedt op terugkeer naar het land van origine.” 

  

De motieven van de tweede bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“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 

 

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

niet worden vastgesteld  

De visumaanvraag van minderjarige betrokkene wordt geweigerd omdat de visumaanvraag van de 

moeder is geweigerd.” 

  

De motieven van de derde bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“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  

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

niet worden vastgesteld  

De visumaanvraag van minderjarige betrokkene wordt geweigerd omdat de visumaanvraag van de 

moeder is geweigerd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren de verzoekers onder meer de schending aan van artikel 32 van de 

Visumcode, van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-

bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en 

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

bestuurshandelingen. Waar verzoekers ook “de beginselen van goed bestuur” geschonden achten, blijkt 

uit hun uiteenzetting dat zij in wezen een schending aanvoeren van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Na een uitgebreid theoretisch betoog, zetten verzoekers onder meer uiteen:  
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“2.1 PREMIERE BRANCHE 

La décision querellée est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation et viole les obligations de minutie 

et de motivation en ce qu’elle se fonde sur des considérations générales, stéréotypée, incompréhen-

sibles, et qu’il n’a pas été tenu compte des documents déposés à l’appui de la demande et ce faisant, 

ne démontre pas avoir tenu compte de tous les éléments pertinents du dossier. 

Particulièrement, il n’est pas tenu compte des documents et informations suivantes, pourtant fournies 

par les requérants à l’appui de leurs demandes : 

En ce qui concerne le but et les circonstances du voyage des requérants 

La partie adverse se limite à ce constat « stéréotypé » sans en expliquer les raisons et sans 

contextualiser sa position. Cette motivation est insuffisante pour que les requérants comprennent la 

raison du refus. 

 

Les requérants ont versé au dossier une lettre motivée dans laquelle ils expliquaient précisément les 

raisons de leur voyage : 

« Our purpose of visit is to visit the father of my children, [G.M.Z.]. Ther are really small and they really 

miss their father. 1 really want their father to be part of their upbringing. 

He is doing what he can, but it would of course be better if they could meet more when possible during 

their school holidays (...) That is why we would like to apply for a multiple entry visa, so we could always 

come in the kid’s school holiday (...) Now in July we would like to visite Ghent, Brussels, Antwerp, etc. 

(...) » 

 (Traduction libre : Notre but de visite est de rendre visite au père de mes enfants, [G.M.Z.]. Ils sont 

vraiment petits et leur père leur manque beaucoup. Je veux vraiment que leur père fasse partie de leur 

éducation. U fait ce qu'il peut, mais il serait bien sur préférable qu'ils puissent se rencontrer plus souvent 

pendant les vacances scolaires (...) C'est pourquoi nous aimerions demander un visa à entrées 

multiples, pour pouvoir venir pendant les vacances scolaires des enfants (...) En juillet, nous aimerions 

visiter Gand, Bruxelles, Anvers, etc. (...)” (pièce 4) 

 

Monsieur [G.] a également rédigé un courrier motivé pour expliquer les raisons de la visite de ses 

enfants et de son ex-femme : 

« [M.A.G.] en [H.G.] zijn mijn kinderen (...) Zijnde hun vader, behoeft het geen verdere uitleg dat ik hen 

uiteraard wil zien. Ik mis hen heel erg en wil zo veel mogelijk betrokken zijn bij hun opvoeding en hen 

zien opgroeien (...) Vandaar dat ik voor hen visa-aanvragen indien, zodat zij mij in België kunnen komen 

bezoeken tijdens hun schoolvakanties. Ik zou heel graag willen dat ze bij mij kunnen zijn in de zomer en 

voor Kerstmis. De redenen waarvoor ik voo rhun moeder [A.G.] een visumaanvraag indien zijn de 

volgende : mijn kinderen zijn nog te klein om alleen te reizen. Zeker voor een lange reis van Pakistan 

naar België zijn ze nog veel te jong. Ten tweede heb ik zelf en ook mijn vrouw [J.D.] een full-time job. 

Bijgevolg hebben de kinderen iemand nodig die op hen lan letten terwijl ik en mijn vrouw niet thuis zijn. 

Ik wens multiple-entry visa aan te vragen, omwille van de redenen die ik reeds vermeldde in punt 1 en 2, 

nl. Dat ik niet zomaar vakantie kan krijgen van mijn werk om zelf naar Pakistan te reizen e nook omdat 

mijn kinderen op die manier naar België kunnen komen tijdens hun schoolvakanties en daarna weer 

terug kunnen keren naar Pakistan al shun school weer begint 

(...)  

(Traduction libre : [M.A.G.] et [H.G.] sont mes enfants (...) Etant leur père, il n'est pas nécessaire 

d'expliquer que je veux les voir bien sûr. Ils me manquent beaucoup et je veux m'impliquer le plus 

possible dans leur éducation et les voir grandir (...) C'est pourquoi je demande des Usas pour eux, afin 

qu'ils puissent venir me voir en Belgique pendant leurs vacances scolaires, j'aimerais beaucoup qu'ils 

puissent être avec moi pendant l'été et avant Noël. Les raisons pour lesquelles je demande un visa pour 

leur mère [A.G.] sont les suivantes : mes enfants sont encore trop petits pour voyager seuls. Surtout 

pour un long voyage du Pakistan en Belgique, ils sont encore beaucoup trop jeunes. Deuxièmement, 

ma femme [J.D.] et moi-même avons un emploi à temps plein. Par conséquent, les enfants ont besoin 

de quelqu'un pour s'occuper d'eux pendant que ma femme et moi ne sommes pas à la maison. Je 

souhaite demander des visas à entrées multiples, pour les raisons que j'ai déjà mentionnées aux points 

1 et 2, à savoir que je ne peux pas simplement prendre des vacances pour me rendre au Pakistan et 

aussi parce que mes enfants peuvent venir en Belgique pendant leurs vacances scolaires et revenir 

ensuite au Pakistan lorsque l'école secondaire reprendra (...)” (pièce 5) 

 

Madame [D.], partenaire de Monsieur [G.], précise également dans son courrier motivé : 

« Ik heb hen reeds ontmoet in Pakistan vorige zomer en heb ook regelmatig contact met hen via 

Whatsapp. Ik heb de tenlastenneming ondertekend en wil liier ook nogmaals benadrukken dat dit louter 

een bezoek betreft end at ze zeker zullen terugkeren naar Pakistan, zodat ze tijdig hun school/werk 
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kunnen hervatten. Dat is ook de reden waarom we multiple entry visa aanvragen : ze willen komen 

tijdens hun vakanties om hun vader te kunnen bezoeken, 2x per jaar” 

(Traduction libre : “Je les ai déjà rencontrés au Pakistan l'été dernier et j'ai aussi des contacts réguliers 

avec eux par le biais de Whatsapp. J'ai signé les charges et je voudrais également souligner une fois de 

plus qu'il ne s'agit que d'une visite et qu'ils retourneront certainement au Pakistan afin de pouvoir 

reprendre leurs études et leur travail en temps utile. C'est pourquoi nous demandons des visas à 

entrées multiples : ils veulent venir rendre visite à leur père pendant leurs vacances, deux fois par an.”) 

(pièce 6); 

 

Les motifs et les circonstances du voyage sont clairement établies par les requérants : ils souhaitent 

obtenir un visa entrées multiples pour pouvoir rendre visite à leur père, autorisé au séjour illimité en 

Belgique, pendant leurs vacances scolaires. Au vu de leur âge, et du voyage qu’ils doivent 

entreprendre, il est normal qu’ils soient accompagnés par leur mère, qui entend rendre visite à Monsieur 

[G.] également. 

 

Par ailleurs, la motivation est contradictoire puisque plus loin, la partie adverse reconnaît que « 

l’intéressée souhaite rendre visite au père de ses enfants mineurs qui réside en Belgique ». Le but du 

voyage apparait donc clair et établi pour la partie adverse. 

Le but et les circonstances du voyage sont suffisamment démontrés et la partie adverse les reconnaît 

explicitement. 

La décision qui viole les obligations de motivation et les principes de bonne administration doit être 

annulée 

 

En ce qui concerne l’autorisation formelle de voyager du père des requérants 

 

La partie défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation et viole les obligations de 

motivation ainsi que les principes de bonne administration, particulièrement celui de minutie, en ce 

qu’elle estime qu’il n’y a pas d’autorisation formelle de voyager du père des enfants mineurs. 

Monsieur [G.M.Z.] a produit un document intitulé « Formele toestemming om te reizen naar België » 

(traduction libre : « Autorisation formelle pour voyager en Belgique ») (pièce 7). 

Monsieur [G.] y précise qu’il donne l’autorisation à ses enfants de venir lui rendre visite en Belgique 

pendant leurs vacances scolaires de juillet et de janvier et février depuis le Pakistan. 

Il est dès lors incompréhensible que la partie adverse estime que l’autorisation du père ne se trouve pas 

au dossier, d’autant plus que ce dernier rédige une lettre de motivation, les invite explicitement et 

s’engage avec sa partenaire à les prendre en charge. 

Si, par impossible, la partie adverse devait estimer que l’autorisation formelle présente au dossier n’était 

pas suffisante, il lui appartenait d’avertir les requérants et de les inviter à produire une autorisation 

conforme à ses désidératas, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. 

Il ne fait en outre aucun doute que Monsieur [G.] est d’accord pour que ses enfants viennent lui rendre 

visite. 

Ces constats constituent chacun des illégalités devant mener à l’annulation des décisions entreprises. 

Conjointement, ils attestent encore davantage du flagrant manque de minutie. 

Les décisions prises à l’égard des enfants, qui se fondent sur le refus opposé à leur mère, en adoptent 

les illégalités. 

Le moyen est fondé. 

 

2.2 DEUXIEME BRANCHE 

 

La partie défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les obligations de 

motivation et de minutie en ce qu’elle estime que la volonté des requérants de quitter le territoire avant 

l’expiration du visa n’est pas démontrée, et méconnait l’article 32 du Règlement 810/2009 et les 

obligations de motivation, en ce qu’elle ajoute des conditions à cette disposition légale. 

La partie défenderesse déduit cette absence de volonté d’une série de considérations, toutes 

contestables. 

 

Premièrement, la partie adverse constate que les requérants n’ont pas pénétré l’Espace Schengen 

auparavant. 

Ceci est un constat et les requérants ne comprennent pas en quoi cet argument démontrerait leur 

volonté de ne pas respecter l’échéance de leur visa. S’ils ne sont jamais entrés dans l’Espace 

Schengen c’est parce qu’ils n’y ont jamais été autorisés et qu’ils n’ont jamais tenté d’y entrer 

illégalement. 
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En estimant que le fait de ne pas être entré une première fois dans l’Espace Schengen démontrerait 

une volonté de ne pas le quitter, la partie adverse ajoute une condition à l’article 32 du Code des Visas, 

ou à tout le moins, interprète l’article de façon démesurément restrictive : en imposant l’octroi d’un visa 

C à la condition d’une précédente entrée dans l’espace Schengen, aucun visa ne pourrait plus être 

délivré. 

La délivrance d’un visa n’est pas soumise à la condition d’avoir eu un visa au préalable. 

La motivation de la décision n’est ni pertinente, ni adéquate. 

 

Deuxièmement. la partie adverse constate que les requérants souhaitent venir rendre visite à leur père, 

résidant en Belgique. 

Ceci est un constat et les conclusions qu’en dre la partie adverse ne sont pas claires ni suffisamment 

explicitées. Les requérants ne se cachent pas du fait qu’ils veulent venir rendre visite à leur père. Ces 

visites auront lieu pendant leurs congés scolaires de sorte qu’un retour au Pakistan est garanti. Les 

requérants ont déposé les preuves de leurs inscriptions scolaires et ont attesté que les visas étaient 

uniquement envisagés pour les périodes de vacances scolaires, afin que les enfants puissent voir leur 

père. 

Au vu des difficultés et coûts des procédures de demandes de visa, ils sollicitent un visa à entrées 

multiples. Cela constitue en outre la preuve qu’ils entendent quitter le territoire. 

Les motifs de la partie adverse sont insuffisamment motivés et ne permettent pas de comprendre le 

raisonnement de la partie défenderesse. 

 

Troisièmement, la partie adverse constate que la requérante ne prouve pas avoir des liens familiaux 

ténus dans son pays d’origine et estime que son état civil n’est pas clair. 

La partie requérante ne peut comprendre à la position de la partie adverse puisqu’une composition de 

ménage a été déposée dans le dossier et que celle-ci démontre que la requérante possède au Pakistan 

un père, une mère, un frère et deux soeurs (pièce 8). 

La partie adverse ne tient pas compte de l’ensemble des documents déposés à l’appui de la demande. 

En outre, le fait d’avoir de la famille dans le pays d’origine n’est pas une condition pour la délivrance 

d’un visa, et la partie défenderesse le pose comme tel, ce qui ne se peut. 

L’état civil de la requérant est claire : elle est divorcée de Monsieur [G.M.Z.]. 

Le divorce entre Monsieur [G.M.Z.] et Madame [G.A.] a été décidé le 2 décembre 2014. 

Un certificat a été délivré le 6 décembre 2016 (pièce 9). Sans être divorcé de Madame [G.A.], il aurait 

été impossible pour Monsieur [G.M.Z.] d’enregistrer une cohabitation légale avec Madame [D.] en 

Belgique. Madame [G.A.] est par conséquent divorcée. 

Le nom de famille de Madame [G.] a été modifiée de « [Z.G.] » à « [G.] » (nom de jeune fille — le même 

que Monsieur [G.M.Z.] puisqu’ils sont cousins). 

Le divorce est un sujet délicat au Pakistan, surtout dans la culture Pashtoun. Même s’ils sont 

officiellement divorcés au regard de la loi pakistanaise, les moeurs et traditions continuent de voir d’un 

oeil défiant tout divorce et toute femme seule. En gardant un « husband name » sur son passeport et sa 

carte d’identité nationale, Madame [G.] se protège et protège ses enfants. 

Rien n’empêchait la partie adverse de soulever cette cjuestion d’incertitude de l’état civil de Madame 

[G.] et de la mettre dans la possibilité d’y répondre. 

De plus, le lien corrélatif que fait la partie adverse entre l’incertitude de l’état civil de Madame [G.] et 

l’absence de garanties de retour n’est ni explicité, ni clair et Madame [G.] reste dans l’impossibilité de 

comprendre les motifs qui soutiennent la décision de refus. 

 

Quatrièmementla partie adverse estime que l’origine des ressources présentes sur le compte bancaire 

de Madame [G.A.] sont inconnues. 

La partie adverse fait preuve d’un défaut de minutie et de motivation puisque la partie requérante a 

insisté, dans sa lettre de motivation, sur ce point précis. En effet, elle identifiait explicitement l’origine de 

ses ressources : au Pakistan, les salaires sont payés en cash, raison pour laquelle l’historique de son 

compte contient autant de dépôts de cash. Ces explications ne sont nullement rencontrées dans la 

motivation. 

La requérante n’a pas d’autres choix que de déposer cet argent liquide sur son compte. 

La requérante a démontré avoir des ressources suffisantes et en a expliqué l’origine. Elle a démontré 

être engagée depuis 2015 auprès de Shine Beauty Parlor et être propriétaire d’un immeuble. Ceci 

atteste à suffisance de sa volonté de rentrer au Pakistan. 

 

Cinquièmement. la partie adverse constate qu’une précédente demande avait été refusée au motif que 

les garanties de retour n’étaient pas suffisamment démontrées. 
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Le simple fait qu’un précédent visa ait été refusé ne suffit pas pour démontrer qu’à l’heure actuelle, les 

garanties de retour ne sont pas valablement démontrées et établies. 

Les requérants ne considèrent pas que les précédentes décisions de refus étaient légales, mais, par 

pragmatisme, ont préféré introduire de nouvelles demandes, mieux étayées. 

Les requérants ont pris bonne note des raisons du précédent refus et ont fourni un dossier complet à 

l’appui de leur demande : 

 

Lettres de motivation ; 

Autorisation parentale ; 

Composition de ménage ; 

Engagements de prise en charge ; 

Preuve des revenus suffisants de Monsieur [G.] et Madame [D.] : 

Preuve des attaches familiales et sociales au Pakistan ; 

Preuve de l’inscription des enfants à l’école ; 

Preuve de l’assurance voyage ; 

La motivation de la décision est insuffisante, inadéquate et non pertinente. 

 

En conclusion. même s’il existe une certaine marge d’appréciation dans le chef de la partie adverse 

quant à l’interprétation des conditions contenues à l’article 32 du Code des Visas et l’appréciation des 

documents déposés par les requérants, cette marge n’est pas illimitée et ne peut résulter en une 

application discrétionnaire du Code ou en l’imposition de nouvelles conditions à l’octroi d’un visa à 

entrées multiples. 

En effet, il convient de ne pas rendre impossible l’entrée de ressortissants qui répondent à l’ensemble 

des conditions, tels que les requérants, dans l’Espace Schengen. 

La motivation doit être suffisamment claire et raisonnable, et reposer sur une analyse des éléments 

produits, quod non. 

 

Votre Conseil rappelait récemment les contours du principe de inimitié en ces termes : 

« Le Conseil rappelle enfin qu’en vertu du devoir de minutie, « Aucune décision administrative ne peut 

être régulièrement prise sans que son auteur ait, au préalable, procédé a un examen complet et détaillé 

des circonstances de l’affaire sur laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond a un 

devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors l'autorité a effectuer une recherche minutieuse des 

faits, a récolter tous les renseignements nécessaires a la prise de décision et a prendre en 

considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance 

de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles a la résolution du cas d'espèce 

» (arrêt CE n° 221 713 du 12 décembre 2012). » (Conseil du Contentieux des Étrangers, n°221.963, 28 

mai 2019) Cela n’a pas été fait en l’espèce. Dès lors, le moyen est fondé. » 

 

2.2. De verwerende partij repliceert in haar nota met opmerkingen, na het verzoekschrift te hebben 

samengevat en na een theoretisch betoog, als volgt :  

 

“In casu werd geoordeeld dat het voornemen om het grondgebied tijdig te verlaten, niet kon worden 

vastgesteld omdat de resterende banden in het herkomstland niet werden aangetoond. Verzoekster 

legde weliswaar een attest van haar gezin voor, waaruit blijkt dat zij familie heeft, maar uit dit document 

blijkt geenszins dat die gezinsleden in haar herkomstland zouden verblijven. Het is dan ook niet 

kennelijk onredelijk dat in de beslissing werd geoordeeld dat niet afdoende werd aangetoond dat 

verzoekster beschikt over resterende familiale banden in het land van origine. 

Verder werd erop gewezen dat er onduidelijkheid bestaat over de burgerlijke staat van verzoekster. Het 

feit dat de referentiepersoon een in België wettelijke samenwoonst heeft aangegaan, zegt niets over de 

burgerlijke stand van verzoekster, in tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd in het verzoekschrift. 

M.b.t. de voorgelegde bankrekening met financiële middelen werd opgemerkt dat de oorsprong van die 

middelen niet gekend is. 

Op basis van voorgaande elementen heeft het bestuur besloten dat er geen voldoende garantie wordt 

geboden op terugkeer na het verstrijken van het visum, waardoor op grond van artikel 32 van de 

Verordening 810/2009 de afgifte van de visa werd geweigerd. 

Met haar betoog weerlegt verzoekster de vaststelling, dat niet voldaan werd aan één van de voorwaar-

den voor afgifte van het visum, niet. Een schending van de door haar opgeworpen bepalingen en 

beginselen van het behoorlijk bestuur wordt niet aangetoond. 

Het enig middel is niet ernstig.” 
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2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorg-

vuldige 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 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Dit impliceert dat de beslissing 

dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de 

voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het 

dossier deugdelijk worden onderzocht, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 

2012, nr. 221.475). 

 

Artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 schrijft voor dat de motivering in de akte de juridische 

en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat de 

motivering afdoende dient te zijn. Het begrip ‘afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte 

en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De motivering moet in dit opzicht dus draagkrachtig zijn, 

hetgeen wil zeggen dat zij voldoende duidelijk, juist, niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en 

volledig moet zijn (RvS 31 augustus 2009, nr. 195.654). 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel en het afdoende karakter van de motieven wordt 

beoordeeld in het licht van artikel 32 van de Visumcode, waarop de bestreden beslissing steunt en dat 

verzoekers eveneens geschonden achten.  

 

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.” 

 

De Raad wenst er tevens op te wijzen dat de verwerende partij bij het onderzoek van een aanvraag voor 

een visum kort verblijft beschikt 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. 63). Deze ruime beoordelingsmarge 

stelt de verwerende partij echter niet vrij van haar zorgvuldigheidsplicht.  
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Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de verwerende partij op grond van de verschillende 

voormelde redenen een visumaanvraag kan weigeren en dat niet in een systeem van cumulatieve 

voorwaarden wordt voorzien. De vaststelling dat is voldaan aan één van de opgesomde weigerings-

motieven zoals vermeld onder artikel 32, lid 1 van de Visumcode hiervoor geciteerd, volstaat om een 

visumaanvraag te weigeren. 

 

Dit heeft tot gevolg dat, indien de bestreden beslissing op correcte wijze is gesteund op één van deze in 

artikel 32, lid 1 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. 

 

Heden blijkt dat de verwerende partij de eerste bestreden beslissing stoelt op twee van de mogelijke 

weigeringsgronden, met name dat (1) het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verbijf 

onvoldoende zijn aangetoond en (2) dat het voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het 

verstrijken van het visum te verlaten niet kon worden vastgesteld. 

 

Nu een van deze twee motieven volstaat om het visum te weigeren, dienen verzoekers een gegrond 

middel tegen beide motieven aan te voeren om een vernietiging van de eerste bestreden beslissing te 

kunnen bewerkstelligen 

 

2.4. Kernbetoog van verzoekers is dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslis-

singen niet zorgvuldig te werk is gegaan en geen rekening heeft gehouden met de documenten die 

werden voorgelegd ter ondersteuning van de visumaanvragen. Omdat geen rekening werd gehouden 

met alle elementen die pertinent zijn voor de beoordeling van deze visumaanvragen, achten verzoekers 

de beslissingen ook onafdoende gemotiveerd. Zij wijzen erop dat uit de betrokken motieven van de 

bestreden beslissing niet blijkt dat rekening werd gehouden met de toelichtingen gegeven in het kader 

van hun visumaanvragen.  

 

2.5. Wat betreft de eerste weigeringsgrond, met name dat het doel en de omstandigheden van het 

voorgenomen verblijf zijn onvoldoende aangetoond, wordt in de eerste bestreden beslissing als volgt 

gemotiveerd:  

“Ontbreken toelating van de ouder(s) of wettelijke voogd  

Ontbreken officiële toestemming van de vader voor de twee minderjarige kinderen.” 

 

Verzoekers wijzen er in het eerste onderdeel van hun enig middel op dat zij in het kader van hun visum-

aanvragen verschillende documenten hebben voorgelegd waarin het doel en de omstandigheden van 

hun voorgenomen verblijf werden uiteengezet. Zij benadrukken verder dat wel degelijk een formele 

toestemming werd overgemaakt van de vader van de minderjarige verzoekers om naar België te reizen. 

 

Dit betoog vindt steun in de stukken van het administratief dossier.  

 

Verzoekster lichtte in een motivatiebrief immers toe dat het doel van de reis erin bestaat de vader van 

de minderjarige verzoekers te bezoeken in België tijdens hun schoolvakanties. Dezelfde toelichting gaf 

eerste verzoekster in een ‘affidavit’. In een motivatiebrief lichtte de vader van de minderjarige 

verzoekers eveneens toe dat hij visumaanvragen voor hen indiende zodat zij hem kunnen bezoeken 

tijdens de schoolvakanties. Tevens zette hij uiteen dat ook voor eerste verzoekster, hun moeder, een 

visumaanvraag werd ingediend omdat de kinderen nog te klein zijn om alleen te reizen. Ook de partner 

van de vader van de minderjarige verzoekers lichtte in een motivatiebrief op dezelfde wijze het doel en 

de omstandigheden van het voorgenomen verblijf toe.  

 

Er blijkt evenwel niet dat deze motivatiebrieven in de beoordeling van de eerste weigeringsgrond 

werden betrokken. Evenmin blijkt waarom deze stukken niet zouden volstaan om het doel en de 

omstandigheden van het voorgenomen verblijf aan te tonen.  

 

Nochtans blijkt uit de motivering inzake de tweede weigeringsgrond dat de verwerende partij genoeg-

zaam kennis had van het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf, aangezien daar 

uitdrukkelijk wordt erkend dat “Betrokkene […] samen met haar twee minderjarige kinderen hun vader 

[wenst] te bezoeken die in België woont.”.  

 

Ten slotte blijkt uit het administratief dossier dat ter ondersteuning van de visumaanvragen wel degelijk 

een formele toestemming van de vader van de minderjarige verzoekers om te reizen naar België werd 
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voorgelegd. Deze toestemming werd opgesteld op 20 maart 2019. De handtekening van de vader werd 

gelegaliseerd op dezelfde datum door de gemachtigde beambte van de burgermeester van de 

verblijfsplaats van de vader. Het motief dat een officiële toestemming van de vader ontbreekt, heeft dan 

ook geen feitelijke grondslag en is foutief.  

 

Gelet op wat voorafgaat, kan de Raad niets anders dan samen met verzoekers vaststellen dat niet blijkt 

dat de verwerende partij bij de beoordeling of het doel en de omstandigheden van het voorgenomen 

verblijf zijn aangetoond, rekening heeft gehouden met alle relevante documenten die werden voorgelegd 

ter ondersteuning van de visumaanvragen, zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier. 

Bijgevolg heeft de verwerende partij nagelaten alle elementen die pertinent zijn voor de beoordeling of 

het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn aangetoond, in die beoordeling te 

betrekken.  

 

De vaststelling dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende zijn 

aangetoond, is niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De motivering inzake de eerste 

weigeringsgrond is dan ook niet draagkrachtig en dus onafdoende.  

 

Het eerste onderdeel van het enig middel is in de besproken mate gegrond.  

 

De verwerende partij gaat in haar nota geheel niet in op de argumentatie die verzoekers ontwikkelen ten 

aanzien van de eerste weigeringsgrond. Zij wijst er enkel terecht op dat de vaststelling dat aan één van 

de opgesomde weigeringsgronden onder artikel 32, lid 1 van de Visumcode is voldaan, volstaat om de 

visumaanvraag te weigeren. Zij focust haar verweer vervolgens op de tweede weigeringsgrond die in de 

eerste bestreden beslissing wordt aangehaald.  

 

Bijgevolg dringt zich, zoals reeds vermeld, tevens een onderzoek van de tweede weigeringsgrond zich 

op.  

 

2.6. Wat betreft de tweede weigeringsgrond, met name dat het voornemen om het grondgebied van de 

lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten niet kon worden vastgesteld, wordt in de eerste 

bestreden beslissing als volgt gemotiveerd:  

 

“Betrokkene reisde niet eerder binnen Schengen.  

Betrokkene toont niet afdoend aan te beschikken over resterende familiale banden in het land van 

origine, (betekenisvolle en/of actuele)  

Onduidelijkheid betreffende de burgerlijke staat van betrokkene.  

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 heeft een voorgaande weigering tot afgifte van een visum kort verblijf ontvangen van de 

Belgische ambassade. Deze weigering werd gemotiveerd op basis van het ontbreken van voldoende 

terugkeergarantie. Bij deze nieuwe aanvraag legt betrokkene geen betekenisvolle nieuwe bewijsstukken 

voor die deze negatieve beoordeling zouden kunnen wijzigen.  

Omwille van bovenstaande cumulatieve redenen wordt geoordeeld dat betrokkene onvoldoende 

garantie biedt op terugkeer naar het land van origine.” 

 

Verzoekers wijzen er in het tweede onderdeel van hun enig middel op dat eerste verzoekster in het 

kader van haar motivatiebrief uitdrukkelijk de oorsprong van haar financiële middelen heeft geduid, met 

name dat in Pakistan de lonen contant worden betaald en dat dit de reden is waarom haar rekening 

geen inkomstenhistoriek bevat. Zij heeft er verder op gewezen dat zij sinds 2015 is tewerkgesteld in een 

schoonheidsinstituut en dat zij eigenaar is van een gebouw. 

 

Dit betoog vindt steun in de stukken van het administratief dossier. Verzoekster heeft er in haar 

motivatiebrief uitdrukkelijk op geduid dat in Pakistan de meeste salarissen contant worden betaald, dat 

dit bij haar ook het geval is en dat zij geen loonbrieven heeft. Zij heeft bij haar visumaanvraag een stuk 

gevoegd waar de eigenaar van het schoonheidsinstituut attesteert dat zij sinds 1 december 2015 bij 

hem is tewerkgesteld alsook een eigendomsakte van een gebouw.  

 

De bankrekening van eerste verzoeksters rekening bevat inderdaad geen inkomstenhistoriek. Evenwel 

blijkt niet dat de toelichtingen over de oorsprong van haar financiële middelen, zoals uiteengezet in de 

motivatiebrief van eerste verzoekster, bij de beoordeling werden betrokken. Evenmin wordt uiteengezet 

waarom deze toelichtingen in casu niet zouden volstaan om de oorsprong van haar financiële middelen 
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aan te tonen. Ten slotte blijkt niet dat rekening werd gehouden met stukken die attesteren dat zij sinds 

december 2015 is tewerkgesteld of dat zij eigenaar is van een gebouw.  

 

De bevinding dat de “oorsprong van deze middelen (…) ongekend [is]”, is derhalve niet met de vereiste 

zorgvuldigheid tot stand gekomen. Bijgevolg is dit motief niet draagkrachtig en dus onafdoende.  

 

De verweernota laat niet toe anders te besluiten omdat de verwerende partij niets anders doet dan 

louter te herhalen wat in de eerste bestreden beslissing staat en geheel niet ingaat op het betoog van de 

verzoekers.  

 

De verwerende partij stelt uitdrukkelijk dat omwille van de bovenstaande “cumulatieve” redenen, zij tot 

de conclusie is gekomen dat eerste verzoekster onvoldoende garantie biedt op terugkeer naar het land 

van origine. Dit betekent dat het vallen van één van deze “cumulatieve” redenen, quod in casu, ook die 

conclusie aan het wankelen brengt en doet vallen.  

 

Het tweede onderdeel van het enig middel is in de aangegeven mate gegrond.  

 

2.7. Aangezien een onwettigheid is aangetoond voor wat betreft de twee weigeringsgronden, met name 

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

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

kon worden vastgesteld, komt de Raad tot het besluit dat de eerste bestreden beslissing niet zorgvuldig 

tot stand is gekomen en niet langer steunt op een afdoende dragend motief. 

 

Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 wordt 

aangenomen en geeft aanleiding tot de nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing.  

Een verder onderzoek van de overige onderdelen van het middel dringt zich niet langer op.  

 

2.8. In de tweede en derde bestreden beslissingen wordt gemotiveerd:  

 

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

niet worden vastgesteld  

De visumaanvraag van minderjarige betrokkene wordt geweigerd omdat de visumaanvraag van de 

moeder is geweigerd.” 

  

De eerste bestreden beslissing wordt hierboven onwettig bevonden en vernietigd. Deze beslissing is 

derhalve uit het rechtsverkeer verdwenen ingevolge haar nietigverklaring, zodat ze moet worden geacht 

nooit te hebben bestaan. De tweede en derde bestreden beslissing zijn enkel gestoeld op het gegeven 

dat de visumaanvraag van eerste verzoekster wordt geweigerd. De verwerende partij geeft hierdoor zelf 

aan dat de beslissingen onderling  samenhangen. In het belang van de duidelijkheid in het rechts-

verkeer past het om de tweede en derde beslissing eveneens te vernietigen.  

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen. 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.  

 

4. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Artikel 1 



  

 

RvV X - Pagina 11 van 11 

 

De beslissingen van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van 

Asiel en Migratie van 3 juli 2019 tot weigering van de afgifte van een visum worden vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend 

negentien door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


