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 nr. 232 390 van 10 februari 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Frank COEL 

Schuttersvest 78 

2800 MECHELEN 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Thaise nationaliteit te zijn, op 14 november 2019 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 11 oktober 2019 tot weigering van de 

afgifte van een visum. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 januari 2020. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. COEL 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 14 juni 2019 dient de verzoekende partij een visumaanvraag kort verblijf in om haar vriend in België 

te bezoeken.  

 

1.2.Op 11 oktober beslist de verwerende partij tot weigering van de afgifte van een visum.  

 

Dit is de bestreden beslissing, welke als volgt gemotiveerd is:  

 

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

worden vastgesteld 

Betrokkene is gescheiden en alleenstaand. 

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

(betekenisvolle en/of actuele) 

Betrokkene toont niet aan te beschikken over een professionele activiteit en legt geen bankhistoriek voor 

met regelmatige en voldoende professionele inkomsten die de financiële band met het land van origine 

bewijst. 

Omwille van bovenstaande redenen wordt geoordeeld dat betrokkene onvoldoende garantie biedt op 

terugkeer naar het land van origine.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan 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 visumcode.  

 

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991, van artikel 62 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 32.2 van Verordening (EG) nr. 

810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke visumcode, van artikel 32.1 van Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.  

 

Gezien de inhoudelijke verbondenheid van beide middelen worden ze verder tezamen besproken.  

 

De verzoekende partij licht haar haar twee middelen als volgt toe:  

 

“Overwegende dat artikel 32 van verordening (EG) nr. 810/2009 stelt dat: 

 

Artikel 32 

Weigering van een visum 

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

door middel van het standaardformulier van bijlage VI. 

3. Aanvragers aan wie een visum is geweigerd, kunnen in beroep gaan. Het beroep wordt ingesteld 

tegen de lidstaat die de definitieve beslissing over de aanvraag heeft genomen. De nationale wetgeving van 

die lidstaat is op het beroep van toepassing. De lidstaten verstrekken de aanvragers informatie over de 

procedure in geval van een beroep, zoals gespecificeerd in bijlage VI 

4. In de in artikel 8, lid 2, bedoelde gevallen stelt het consulaat van de vertegenwoordigende lidstaat de 

aanvrager in kennis van de beslissing van de vertegenwoordigde lidstaat. 

5. Informatie over geweigerde visa wordt in het VIS ingevoerd overeenkomstig artikel 12 van de VIS-

verordening.. 

[...] 

 

Overwegende dat de motivering van de bestreden akte zich beperkt tot de verwijzing naar het feit dat 

volgens de verwerende partij verzoekster haar voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het 

verstrijken van het visum te verlaten, niet aangetoond heeft naar genoegen van recht; 

Hiertoe verwijst de verwerende partij naar drie punten, zijnde: 

• betrokkene zou gescheiden zijn en alleenstaand 

• betrokkene zou niet aantonen dat zij beschikt over resterende familiale banden in het land van origine 

• betrokkene zou niet aantonen te beschikken over een professionele activiteit en zou geen 

bankhistoriek voorleggen met regelmatige en voldoende professionele inkomsten die de financiële band 

met het land van origine bewijst; 

Omwille van deze redenen meent de verwerende partij dat zij de visumaanvraag dient te weigeren; 

 

De motivering in de bestreden akte is zonder meer strijdig met artikel 32 van de visumcode, bovendien 

staat nergens aangegeven dat het feit gescheiden te zijn, een argument zou kunnen zijn om een visum te 

weigeren, evenzeer is de overige argumentatie gewoon in strijd met de samenstelling van het dossier daar 

waar vertoogster heeft aangetoond aan de hand van overgelegde stukken dat haar ouders nog in leven zijn 

en dat zij een zoon heeft in Thailand, de jongeheer C. N., geboren op 3 januari 2005, van wie zij onder 

meer de identiteitskaart heeft overgelegd; 

Tevens legde vertoogster de registratie over van haar huurovereenkomst over alsook een uitgebreid 

overzicht van haar banktegoeden bij The Siam Commercial Bank Public Company Limited; 

Tenminste om deze redenen is de bestreden administratieve akte intern tegenstrijdig gemotiveerd en 

minstens gemotiveerd met miskenning van de bewijskracht van de neergelegde stukken die zich bevinden 

in het administratieve dossier, als daar zijn: 

1. attest tenlasteneming 

2. registratie huurovereenkomst 

3. identiteitskaart zoon 

4. overzicht banktegoeden 

5. akte van echtscheiding 

Daarbij bood vertoogster alle garanties, niet alleen ter dekking van haar verblijf in het Rijk maar werden er 

zowel kopij van de reservatie van de heen- en terugvlucht overgelegd alsook een reisverzekering ter 

dekking van de verblijfskosten; 

Bovendien hoeft vertoogster zelfs geen overzicht te geven van haar vermogen en banktegoeden in geval 

de ten laste neming werd goedgekeurd door de overheid, wat het geval is. 

Het bestaan van familie (ouders, en kind) waarvoor vertoogster de zorg draagt alsook de registratie van de 

huurovereenkomst en een overzicht van ruime banktegoeden bij een lokale Thaise bank maken dat er 

voldoende aanwijzingen zijn dat vertoogster haar centrum van haar belangen heeft in Thailand en deze 

aldaar ook wenst te behouden; 

De administratieve akte is dan ook in strijd genomen met verordening 810/2009 minstens niet naar 

genoegen van rechte gemotiveerd, noch in feite noch in rechte al ware het maar door de miskenning van 

overgelegde stukken, waarover infra meer, en dient dan ook te worden vernietigd;” 

 

en  

 

“2e Ernstig Middel: Schending artikel 32.2 van verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad van 13 juli 2009 voornoemd, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke en draagkrachtige motivering in bestuurszaken, juncto artikel 62 van de Wet van 15 

december 1980 en artikel 32.1 van verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement 
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De bestreden beslissing is een administratieve akte is die zowel in toepassing van de verordening als de 

wet dient behoorlijk te worden gemotiveerd; 

Een degelijke motivering inhoudt dat overtuigingsstukken moeten in overweging genomen en worden 

gewaardeerd op hun inhoud en waarde, de motivering van de bestreden akte doorstaat de toets van de 

draagkracht evenwel niet; 

 

1. Eerste onderdeel: Schending van de draagkrachtige motivering 

 

Om correct te zijn dient de motivering te worden gedragen zoals voorzien in de verordening en in de Wet, 

zowel de Wet van 15 december 1980 als de Wet van 29 juli 1991 ; 

Artikel 32 van verordening (EG) nr. 810/2009 stelt dat: 

(…) 

Artikel 62,§ 2, van de Wet van 15 december 1980 stelt dat: 

(…) 

De verwerende partij, de FOD Binnenlandse Zaken Dienst Vreemdelingenzaken moet haar beslissingen 

met redenen omkleden; 

Het bekomen van een visum is weliswaar een gunst en geen recht maar de weigering van afgifte van een 

visum wel dient op afdoende wijze te worden gemotiveerd; 

Uwe Raad zal duidelijk kunnen vaststellen dat vertoogster, wel degelijk in aanmerking komt om een visum 

te bekomen voor kort verblijf teneinde een bezoek te brengen aan haar vriend in het Rijk nu zij alle 

garanties heeft geboden dat enerzijds zij haar belangen in Thailand heeft en behoudt en anderzijds alle 

garanties worden gegeven dat vertoogster in het Rijk niet ten laste zou vallen van de sociale zekerheid, ten 

laste valt van de Belg, een reisverzekering heeft alsook een retourbiljet zodat de weigering dit visum toe te 

kennen op afdoende wijze moet worden gemotiveerd; 

Zoals supra aangetoond heeft vertoogster alle bewijzen aangereikt maar in drie punten worden deze 

lapidair miskend; 

Dit handelen van de verwerende partij zoals supra aangegeven is in strijd met de (EG) verordening 

810/2009 en de letter van de wet maar is ook weinig zorgvuldig laat staan redelijk, wel integendeel de 

beslissing is kennelijk onredelijk; 

Dat ten minste op basis van de miskenning van stukken de bestreden beslissing intern tegenstrijdig werd 

gemotiveerd: het weze herhaald: mevrouw is (1) niet alleen in Thailand, zij zorgt voor haar ouders en zoon, 

(2) huurt en heeft (3) substantiële banktegoeden maar bovendien beschikt zij in het Rijk over (4) een 

goedgekeurde ten laste neming, (5) een reisverzekering die haar verblijf dekt alsook (6) een vliegticket met 

retourbiljet.... 

Minstens heeft de verwerende partij zich in de besluitvorming laten leiden door een samengesteld dossier 

dat dermate mank werd opgemaakt voor beoordeling door het weglaten van stukken die ontegensprekelijk 

werden overgelegd en deel uitmaken van het administratieve dossier; 

Het past dan ook ten minste op deze grond de bestreden beslissing te vernietigen opdat de betrokken 

administratie na inoverwegingname van alle nodige stukken een nieuwe beslissing zou kunnen nemen 

desgevallend a contrario met de bestreden beslissing; 

Overwegende dat de motivering dan ook niet draagkrachtig is en op deze grond de vernietiging van de akte 

zich opdringt;   

 

Tweede onderdeel: de beslissing is gemotiveerd in strijd niet de inhoud van het dossier en getuigt van 

onzorgvuldigheid minstens onredelijkheid 

 

Zoals supra werd aangetoond is de beslissing aangetast door verregaande subjectiviteit en 

onzorgvuldigheid en derhalve in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel minstens in strijd met het 

redelijkheidsbeginsel; 

Bovendien is de motivering niet correct zoals supra ten volle werd aangetoond; 

Vertoogster komt wel degelijk in aanmerking voor de aflevering van een visum kort verblijf; 

Vertoogster heeft dan ook het recht op objectieve wijze haar dossier behandeld te zien en heeft het recht te 

worden toegelaten tot (kort) verblijf in het Rijk; 

De bestreden beslissing moet dan ook worden vernietigd;” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 
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overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. Het 

afdoend 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. De aangehaalde 

redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht bestaat erin dat de betrokkene in 

de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd 

genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken van de 

redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou kunnen 

uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 oktober 

2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Waar de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, voert zij in 

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

De materiële motiveringsplicht 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 14 juli 2008, nr. 

185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die 

met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder meer 

op 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 onderzocht worden, zodat zij met kennis van zaken kan 

beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en of 

het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

De verzoekende partij stelt in haar eerste en tweede middel onder meer dat minstens een deel van de 

argumentatie van de bestreden beslissing gewoon in strijd is met de samenstelling van het dossier. Zij stelt 

dat zij heeft aangetoond aan de hand van overgelegde stukken dat haar ouders nog in leven zijn en dat zij 

een zoon heeft in Thailand, namelijk C. N., geboren op 3 januari 2005, van wie zij onder meer de 

identiteitskaart heeft overgelegd. Verder stelt zij dat zij de registratie van haar huurovereenkomst heeft 

voorgelegd alsook een uitgebreid overzicht van haar banktegoeden bij The Siam Commercial Bank Public 

Company Limited. Volgens de verzoekende partij is tenminste om deze redenen de bestreden beslissing 

intern tegenstrijdig gemotiveerd en minstens gemotiveerd met miskenning van de bewijskracht van de 

neergelegde stukken die zich bevinden in het administratieve dossier. De verzoekende partij verwijst naar 

een attest van tenlasteneming, de registratie van haar huurovereenkomst, de identiteitskaart van haar zoon, 

het overzicht van haar banktegoeden, en de akte van echtscheiding. Verder stelt zij dat zij alle garanties 

bood voor de dekking van haar verblijf, maar ook voor terugkeer, omdat zij een kopie van de reservatie van 

de heen- en terugvlucht heeft voorgelegd alsook een reisverzekering ter dekking van de verblijfskosten. 

Bovendien hoeft de verzoekende partij volgens haar zelfs geen overzicht te geven van haar vermogen en 

banktegoeden in geval de tenlasteneming werd goedgekeurd door de overheid, wat in casu volgens haar 

het geval is. Het bestaan van familie (ouders en kind) waarvoor de verzoekende partij de zorg draagt alsook 

de registratie van de huurovereenkomst en een overzicht van ruime banktegoeden bij een lokale Thaise 
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bank, maken volgens de verzoekende partij dat er voldoende aanwijzingen zijn dat zij het centrum van haar 

belangen heeft in Thailand en deze daar ook wenst te behouden. Volgens de verzoekende partij worden de 

door haar neergelegde bewijzen op verschillende punten miskend: vooreerst is zij niet alléén in Thailand, 

maar zorgt zij daar voor haar ouders en zoon, vervolgens huurt zij in Thailand, heeft zij substantiële 

banktegoeden, en beschikt zij bovendien in het Rijk over een goedgekeurde tenlasteneming, en beschikt zij 

over een reisverzekering die haar verblijf dekt alsook een vliegticket met retourbiljet. Minstens heeft de 

verwerende partij zich volgens de verzoekende partij in de besluitvorming laten leiden door een 

samengesteld dossier dat dermate mank werd opgemaakt voor beoordeling door het weglaten van stukken 

die ontegensprekelijk werden overgelegd en deel uitmaken van het administratieve dossier.  

 

Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij oordeelde dat de verzoekende partij 

onvoldoende garantie biedt op terugkeer naar het land van origine. Het voornemen om het grondgebied 

vóór het verstrijken van het visum te verlaten kon volgens de verwerende partij niet worden vastgesteld. De 

verwerende partij leidde dit af uit de volgende drie elementen: de verzoekende partij is gescheiden en 

alleenstaand, zij toont niet afdoende aan te beschikken over resterende familiale banden in het land van 

origine (betekenisvolle en/of actuele), en de verzoekende partij toont niet aan te beschikken over een 

professionele activiteit en legt geen bankhistoriek voor met regelmatige en voldoende professionele 

inkomsten die de financiële band met het land van origine bewijst.  

 

De verzoekende partij brengt bij haar verzoekschrift een aantal stukken bij, maar deze bevinden zich niet in 

het administratief dossier. In het administratief dossier bevindt zich wel een stuk met referentie 

70087341.txt waaruit onder meer blijkt dat de verzoekende partij bij haar visumaanvraag bankdocumenten 

heeft bijgebracht. Uit deze documenten kan worden afgeleid dat haar financiële middelen op dat moment 

35.147 Bath bedroegen, dat zij in het bezit was van een retourbiljet, dat zij kleermaakster was in haar 

woonplaats, en dat zij een gescheiden vrouw is met een zoon van 14 jaar oud (die bij zijn grootouders 

woont). Uit het stuk met referentie 70077121.txt blijkt verder onder meer dat de verzoekende partij 

handelaar is van beroep, dat zij heeft aangetoond dat zij een saldo van 35.147 Bath op haar bankrekening 

heeft staan, en dat zij een retourticket heeft op haar naam, dat niet overdraagbaar of terugbetaalbaar is. 

Dezelfde elementen blijken uit het stuk met referentie 70087333.txt.  

 

De verwerende partij heeft geen nota met opmerkingen neergelegd en heeft aldus niet gerepliceerd op de 

argumenten van de verzoekende partij zoals uiteengezet in haar verzoekschrift.  

 

Uit voornoemde elementen van het administratief dossier, die overigens werden opgetekend door de 

diensten van de verwerende partij zelf, blijkt dat het motief van de bestreden beslissing dat stelt dat de 

verzoekende partij gescheiden en alleenstaand is en niet aantoont over resterende familiale banden te 

beschikken in het land van herkomst, niet klopt. Uit voornoemde stukken blijkt immers dat de verzoekende 

partij in Thailand een veertienjarige zoon heeft die bij zijn grootouders woont). Verder blijkt uit voornoemde 

stukken dat de verzoekende partij kleermaakster is in Thailand en aangetoond heeft over een banksaldo 

van 35.147 Bath te beschikken. Ook het motief van de bestreden beslissing dat de verzoekende partij niet 

aantoont te beschikken over een professionele activiteit klopt dus niet. Deze vaststellingen volstaan voor de 

Raad om te besluiten dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze en met miskenning van de 

gegevens van het administratief dossier werd genomen. De verzoekende partij heeft een schending van de 

materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, en het redelijkheidsbeginsel aannemelijk gemaakt.  

 

Het eerste en tweede middel zijn in de besproken mate gegrond.  

 

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 

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

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

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

opgeworpen door de verwerende partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel.  

 

 

De beslissing van de gemachtigde tot weigering van de afgifte van een visum van 11 oktober 2019, wordt 

vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien februari tweeduizend twintig door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


