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 nr. 237 439 van 25 juni 2020 

in de zaak RvV X II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. MARQUET 

Josse Goffinlaan 158 

1082 SINT-AGATHA-BERCHEM 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DEKAMERVOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 4 maart 2020 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 17 februari 2020 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 6 maart 2020 met refertenummer 

X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2020. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESSEN, die loco advocaat L. MARQUET verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 februari 2020 dient de verzoekende partij een visumaanvraag kort verblijf in bij de Belgische 

ambassade te Dakar.  

 

Op 17 februari 2020 wordt deze aanvraag door de gemachtigde van de bevoegde minister (hierna: de 

gemachtigde) geweigerd. Dit is de bestreden beslissing. De motivering van de bestreden beslissing 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 vaststelling van een gemeenschappelijke code 

 

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

* (13) Er bestaat redelijke twijfel over uw voornemen het grondgebied van de lidstaten vóór het 

verstrijken van het visum te verlaten” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.  In een eerste middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van de artikelen 2  

en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen van 29 juli 1991 

en van de motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partij licht haar eerste middel als volgt toe:  

 

“2.1. Eerste middel 

 

Machtsoverschrijding, schending van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991) 

 

Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor deze beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De 

motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. 

 

De motivatie is aldus ongeldig. 

 

Dat de juridische en feitelijke overwegingen in de motivering onjuist zijn. 

 

Schending van art. 3 Wet betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

 

Verwerende partij beroept zich in de bestreden beslissing op artikel 32 van Verordening (EG) nr. 

810/2009 van het Europees Parlement. 

 

Volgens verwerende partij zou het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf 

onvoldoende aangetoond zijn. 

 

Verwerende partij stelt daarnaast dat er twijfels bestaan omtrent de garantie op terugkeer. 

 

De elementen waarop verwerende partij zich steunt om te besluiten dat het hier zou gaan om een 

onvoldoende aangetoonde doel en omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn de volgende : 

 

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

- er bestaat redelijke twijfel over het voornemen van verzoeker het grondgebied van de lidstaten voor 

het verstrijken van het visum te verlaten. 

 

Dat verwerende partij hier ten onrechte blijft hangen in twijfels zonder dat daartoe een gegronde of 

afdoende reden voorhanden is. 

 

De onderhavige weigering is genomen op basis van artikel 32 van de Verordening (EG) nummer 

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

gemeenschappelijke visumcode (verder: de Visumcode). 

 

Op grond van artikel 14, eerste lid van de Visumcode wordt van aanvragers van een eenvormig (in de 

gehele Europese Unie geldend) visum gevraagd dat zij de volgende bewijsstukken overleggen: 

a) documenten waaruit het doel van de reis blijkt; 

b) documenten met betrekking tot logies of het bewijs van voldoende middelen om in logies te voorzien; 

c) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende middelen van bestaan heeft 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 zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert deze 
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middelen legaal te verkrijgen, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), en lid 3, van de Schengen-

grenscode;  

d) informatie die het mogelijk maakt het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de 

lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten, te beoordelen. 

 

Op grond van het vierde lid van artikel 14 van de Visumcode kunnen de lidstaten van de Europese Unie 

voorts van aanvragers verlangen dat zij een bewijs van garantstelling en/of particuliere 

logiesverstrekking overleggen door het invullen van een formulier dat is opgesteld door de lidstaat. Dit 

formulier bevat met name de volgende informatie: 

a) of het bedoeld is als bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking; b) of de gastheer/gastvrouw 

een particulier, een onderneming of een organisatie is; 

c) de identiteit en contactgegevens van de gastheer/gastvrouw; 

d) de uitgenodigde aanvrager of aanvragers; 

e) het verblijfadres; 

f) de duur en het doel van het verblijf; 

g) eventuele verwantschap met de gastheer/gastvrouw. 

 

2.1.1. Het doel en de omstandigheden van het beoogde kortverblijf 

 

De visumaanvraag van verzoekende partij heeft een bepaald doel en omstandigheden die in de 

aanvraag reeds duidelijk werden gemaakt. 

 

De echtgenote van verzoekende partij zal in april haar 40e verjaardag vieren. Gezien de echtgenote van 

verzoeker praktisch permanent in Gambia verblijft, wenst zij deze speciale verjaardag ook te vieren met 

vrienden en familie in België. Verzoeker zou dus maar al te graag samen met zijn echtgenote en hun 

familie en vrienden deze speciale dag vieren. 

 

Zoals hierboven uiteengezet beheren verzoeker en zijn echtgenote in Gambia een stichting 'The Happy 

Family Foundation', opgericht om jonge Gambiaanse burgers te informeren en adviseren over seksuele 

overdraagbare aandoeningen en gezinsplanning. Met de aanvraag van het visum en het kort verblijf in 

België beoogt verzoekende partij dan ook het organiseren van een eetfestijn in België ten voordele van 

deze stichting. Verzoeker is de voorzitter van deze stichting (stuk 5). 

 

Ook tijdens het vorig kortverblijf van verzoeker in het Schengengebied organiseerde verzoeker een 

benefietavond ten voordele van deze stichting. Tijdens zijn vorig kortverblijf in het Schengengebied 

verbleef hij samen met zijn echtgenote bij de zus van zijn echtgenote in Nederland. 

 

Uit al deze gegevens blijkt duidelijk dat de verwerende partij niet op afdoende wijze kan aantonen dat 

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

 

2.1.2. Garantie op terugkeer 

 

Verder blijkt uit de gegevens in het dossier duidelijk dat verwerende partij niet op afdoende wijze 

aantoont dat er geen garantie zou zijn op terugkeer. 

 

Verzoekende partij heeft uiteenlopende en gegronde redenen om terug te keren naar Gambia wanneer 

de periode van het kort verblijf zal verstreken zijn. 

 

Op de eerste plaats telt het eigen bedrijf van verzoekende partij in Gambia als een garantie op terugkeer 

na afloop van het kortverblijf. Verzoeker heeft vrij recent Sr Dawda Enterprise opgericht. De 

totstandbrenging van deze zaak was een echte investering en dit bedrijf achterlaten zou dus puur verlies 

betekenen voor verzoeker. Tijdens de beperkte periode van een eventueel kortverblijf in België kan 

verzoeker het beheer van het bedrijf overlaten aan een derde, maar verzoeker dient, voor de goede 

evolutie van het bedrijf, dan ook weer snel terug te keren. Recent werd nog een bijkomende investering 

gedaan ter aankoop van vereiste materialen voor het bedrijf. Indien verzoeker de terugkeer naar 

Gambia niet op het oog zou hebben bij de aanvraag van het visum kortverblijf zou hij deze investering 

ook helemaal niet hebben gedaan. Er zijn momenteel zelfs gesprekken lopende over een eventuele 

uitbreiding van het bedrijf (stuk 6). 
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Daarnaast heeft verzoekende partij in Gambia een vaste tewerkstelling als assistant public health 

officer. Hij voegt ter staving een aanstellingsattest toe en een brief van zijn werkgever waarin zijn verlof 

voor het kortverblijf in België wordt goedgekeurd (stuk 7). 

 

Naast deze professionele tewerkstelling is verzoeker, zoals reeds hierboven uiteengezet, voorzitter van 

de stichting 'The happy familie foundation'. Deze stichting werd opgericht door verzoeker en zijn 

echtgenote. Verzoeker wenst deze organisatie verder te beheren en nog succesvoller te maken om 

zoveel mogelijk jongeren in Gambia te informeren en voor te lichten (stuk 5). 

 

Bovendien hebben verzoeker en zijn echtgenote in Gambia samen twee stukken grond in eigendom, in 

Jiboro en Banjulinding. Momenteel worden op het stuk grond te Banjulinding bouwwerken uitgevoerd. 

Deze werken ter oprichting van een woning dienen opgevolgd te worden door verzoekende partij. Ook 

hiervoor dient verzoekende partij bijgevolg terug te keren na Gambia na afloop van het kortverblijf in 

België. Verzoeker brengt ter staving de eigendomsdocumenten bij (stuk 8). 

 

Vermeldenswaardig is dat verzoeker tijdens zijn vorig kortverblijf in het Schengengebied, zoals in zijn 

toenmalig visum bepaald was, zonder problemen terugkeerde naar Gambia. Hij verbleef toen voor een 

periode van zes weken met zijn echtgenote bij de zus van zijn echtgenote in Nederland. Dit toont dus 

nogmaals aan dat verzoeker ook deze keer na afloop van het kortverblijf zal terugkeren naar Gambia. 

 

Verzoeker behoudt dus duidelijk zijn centrum van belangen in Gambia. 

 

Wat het verblijf in België betreft worden verzoeker en zijn echtgenote opgevangen door de beste 

vriendin van de echtgenote van verzoeker. Hiervoor werd dan ook een verbintenis tenlastelegging 

aangegaan en voldoende stukken neergelegd ter staving van de voldoende bestaansmiddelen (stuk 9).  

 

De bedoeling van partijen is bijgevolg afdoende aangetoond.  

 

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing geen voldoende motivering bevat.  

 

‘De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschrijding genomen’ (R.v.St. 04 maart 1960, Brinkhuysen, nr. 7681; R.v.St. 30 september 

1960, Janssens, nr. 8094; R.v.St. 23 november 1965, stad Oostende, nr. 11.519)  

 

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

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en juridisch 

aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissingen.  

 

Uit het voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridisch aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridisch onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is.  

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is.  

 

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 

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, met name 

dat 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). 

 

De verzoekende partij stelt in haar eerste middel onder meer dat volgens de verwerende partij het doel 

en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf onvoldoende zou aangetoond zijn en dat er twijfels 
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bestaan omtrent de garantie op terugkeer. De elementen waarop verwerende partij zich steunt om te 

besluiten dat het hier zou gaan om een onvoldoende aangetoond doel en omstandigheden van het 

voorgenomen verblijf zijn volgens haar dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf 

onvoldoende zijn aangetoond, en dat er redelijke twijfel bestaat over het voornemen van verzoeker om 

het grondgebied van de lidstaten voor het verstrijken van het visum te verlaten. De verzoekende partij 

stelt dat de verwerende partij hier ten onrechte blijft hangen in twijfels zonder dat daartoe een gegronde 

of afdoende reden voor is. De verzoekende partij stelt dat zij nochtans in de visumaanvraag een 

bepaald doel heeft duidelijk gemaakt en ook de omstandigheden voor het bezoek heeft weergegeven. 

Zo stelt de verzoekende partij dat zij maar al te graag samen met haar echtgenote en hun familie en 

vrienden de verjaardag van haar echtgenote wil vieren, dat zij een eetfestijn in België wil organiseren 

ten voordele van de stichting waarvan zij voorzitter is, dat zij tijdens een vorig kort verblijf ook zo’n 

avond organiseerde, en dat zij tijdens het vorig kort verblijf verbleef bij de zus van haar echtgenote in 

Nederland. Uit al deze gegevens blijkt volgens de verzoekende partij dat de verwerende partij niet op 

afdoende wijze kan aantonen dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf 

onvoldoende zouden zijn aangetoond. Wat de garanties op terugkeer betreft stelt de verzoekende partij 

dat zij uiteenlopende en gegronde redenen heeft om terug te keren naar Gambia wanneer de periode 

van het kort verblijf zal verstreken zijn. Zij wijst erop dat zij een eigen bedrijf heeft in Gambia, dat zij  er 

een vaste tewerkstelling als assistant public health officer heeft, dat zij voorzitter is van de stichting 'The 

happy familie foundation', dat zij met haar echtgenote twee stukken grond heeft waarop zij een woning 

aan het bouwen zijn, dat zij na haar vorig kort verblijf in het Schengengebied zonder problemen 

terugkeerde naar Gambia, en dat zij in België met haar echtgenote door de beste vriendin van haar 

echtgenote wordt opgevangen en daarvoor ook een verbintenis tot tenlasteneming werd aangegaan en 

voldoende stukken werden neergelegd ter staving van de voldoende bestaansmiddelen. Hieruit volgt 

volgens de verzoekende partij dat de bestreden beslissing geen voldoende motivering bevat.  

 

De motivering van de bestreden beslissing is zeer summier en luidt als volgt:  

 

“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 

 

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

* (13) Er bestaat redelijke twijfel over uw voornemen het grondgebied van de lidstaten vóór het 

verstrijken van het visum te verlaten” 

 

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, op grond waarvan de bestreden beslissing werd 

genomen, luidt als volgt:  

 

“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 180 dagen reeds 90 dagen 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 
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verklaringen van de aanvrager of zijn voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór 

het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum.  

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

door middel van het standaardformulier van bijlage VI.  

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.” 

 

Deze bepaling verplicht de verwerende partij het visum te weigeren indien de aanvrager het doel en de 

omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet heeft aangetoond en/of 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. In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij vast dat volgens 

haar deze twee voorwaarden voldaan zijn.  

 

Uit de visumaanvraag van de verzoekende partij blijkt echter dat zij verschillende elementen die zij in 

haar eerste middel aanhaalt en die betrekking hebben op het doel en de omstandigheden van het 

voorgenomen verblijf en de garanties op terugkeer, aan het bestuur heeft voorgelegd. Zo bevinden zich 

in het administratief dossier onder meer documenten m.b.t. haar huwelijk, documenten over ‘Happy 

Family Foundation’, documenten over ‘Sir Dawda enterprise’, een stuk van aanstelling als ‘Assistant 

Public Health Officer’, een uitnodigingsbrief, een reisoverzicht, enz. De bestreden beslissing gaat op 

geen enkel van deze elementen in, en de verzoekende partij is in casu dan ook niet in staat om te 

begrijpen waarom de verwerende partij van oordeel is dat aan de voorwaarden van artikel 32 van 

voormelde verordening zou voldaan zijn. Aldus dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing, 

ook al is ze gemotiveerd, niet afdoende gemotiveerd is..  

 

De verwerende partij heeft geen nota met opmerkingen neergelegd, en repliceert dan ook niet op de 

argumenten van de verzoekende partij.  

 

De verzoekende partij maakt de schending van de formele motiveringsplicht aannemelijk.  

 

Het eerste middel is 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. 

 

4. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 17 februari 2020 tot weigering van de afgifte van een visum wordt 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 vijfentwintig juni tweeduizend twintig door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


