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 nr. 237 546 van 26 juni 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. CHRISTIAENS 

Torhoutsesteenweg 335 

8400 OOSTENDE 

  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 Keniaanse nationaliteit te zijn, op 11 januari 2020 

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 21 november 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 15 januari 2020 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 mei 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juni 2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VANDEN BOGAARDE, die loco advocaat V. CHRISTIAENS 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van advocaat L. PENDERS, 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. Op 15 juli 2019 dient de verzoekende partij een visumaanvraag kort verblijf in bij de Belgische 

ambassade te Kenia.  
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1.2. Op 21 november 2019 neemt de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie een beslissing tot weigering van de afgifte van een visum. Dit 

is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“Commentaar: 

 

Motivatie 

Wettelijke referenties: 

Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32 van verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke code 

 

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

verblijf is niet betrouwbaar. 

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

kon niet worden vastgesteld” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 32 van de Verordening 

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

gemeenschappelijke visumcode (hierna: de Visumcode) iuncto de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991) en van de materiële motiveringsplicht. 

 

De verzoekende partij zet haar enig middel uiteen als volgt: 

 

“Doordat verwerende partij het verblijf weigerde onder de motivering enerzijds dat de verstrekte 

informatie nopens het doel van het beoogde verblijf niet betrouwbaar zou zijn anderzijds dat het 

voornemen om het grondgebied tijdig te verlaten niet kon worden vastgesteld. 

 

Terwijl verwerende partij niet aantoont wat er onbetrouwbaar zou zijn of wat er zou ontbreken, terwijl 

verzoekende partij weldegelijk voldoende stukken heeft bezorgd die zowel de reden voor verblijf als het 

voornemen om tijdig terug te keren bewijzen. 

 

Zodat art. 32 van de verordening (EG) geschonden wordt en de bestreden beslissing nietig verklaard 

dient te worden. 

 

Toelichting: 

 

Verzoekende partij wenst naar België te reizen met een toeristenvisum om gedurende maximaal twee 

maanden België te bezoeken. 

 

Zoals uit de feitelijke uiteenzetting blijkt heeft verzoekende partij reeds driemaal in het buitenland 

gewerkt (Thailand, Nederland en Oman). In 2012 heeft ze reeds 8 maand in Nederland verbleven, maar 

toen had ze noch de tijd, noch de financiële middelen om veel rond te reizen en steden te bezoeken. Ze 

diende er toen te werken op de Floriade. 

 

De tijden zijn veranderd: verzoekende partij heeft de laatste jaren in Kenia op succesvolle wijze een 

zelfstandige activiteit opgestart, is eigenares van een woning, heeft spaargelden én is deelgerechtigd in 

twee gronden, afhangend van de erfenis van wijlen haar vader. 

 

Verzoekende partij heeft een goed contact met mevr. A.D. (…) die ze reeds kent van in het jaar 2012, 

toen ze in Nederland werkte. Mevr. A.D. (…) van haar kant is in de loop der jaren reeds een paar keer 

naar Kenia gereisd, op vriendenbezoek en om het land te bezichtigen. 

 

Verzoekende partij wenst op haar beurt, op uitnodiging van mevr. A.D. (…), nogmaals te reizen naar 

België. Zij heeft nu de tijd en de middelen om te bezoeken wat ze vroeger niet kon. 

 

Verzoekende partij had eind 2018 reeds een eerste maal een toeristenvisum voor België aangevraagd, 

maar dat werd toen geweigerd wegens gebrek aan stukken, o.a. over de inkomsten van verzoekende 

partij. 
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Verzoekende partij heeft daarop medio juli 2019 een nieuwe aanvraag ingediend, waarbij alle stukken 

gevoegd waren die als pertinent werden aangemerkt in de eerste weigeringsbeslissing. 

Mevr. A.D. (…) is de garantsteller en terzake werden eveneens alle benodigde papieren bezorgd. 

 

De stukken werden begeleid door een schrijven van de raadsman van mevr. A.D. (…) (stuk 12). Alles 

was dan ook in orde, zowel formeel als inhoudelijk. 

 

Met verbazing diende verzoekende partij op 13.12.2019 dan ook te lezen dat: 

- de verstrekte informatie nopens het doel en de omstandigheden van het beoogde verblijf niet 

betrouwbaar zou zijn; 

- het voornemen om het grondgebied tijdig te verlaten niet kon worden vastgesteld. 

 

Verzoekende partij kan zich daar in geen enkel opzicht mee verzoenen. 

 

Art. 32 van de verordening (EG) nr. 810/2009 stelt: 

 

“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; 

[…] 

 

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.” 

 

Verwerende partij beroept zich kennelijk op de punten 1.a.ii en 1.b van dat artikel. 

 

Ten eerste wordt gesteld dat “de informatie” die is verstrekt nopens het doel en de omstandigheden van 

het voorgenomen verblijf “niet betrouwbaar” zou zijn. 

 

Verzoekende partij verwijst o.a. naar de volgende stukken uit het administratief dossier: 

- er ligt een uitnodiging voor van mevr. A.D. (…); 

- in het applicatieformulier heeft verzoekende partij gesteld dat ze naar België op vriendenbezoek wil 

komen; 

- er ligt een garantiestelling met bewijs van woonst voor van mevr. A.D. (…); 

- er ligt een brief van de burgemeester (‘letter from the chief’) voor; 

- er liggen foto’s voor die de vriendschapsband tussen verzoekende partij en mevr. A.D. (…) bewijzen 

(cf. stuk 10); 

- er ligt een brief van de raadsman van mevr. A.D. (…) voor d.d. 13.05.2019 die letterlijk stelde: 

 

“Cliënte verzocht mij haar bij te staan in een dossier visumaanvraag kort verblijf voor een vriendin, mevr. 

E.A. (…). Mevr. A. (…) wenst mevr. D. (…) (tevens borgsteller) voor twee maanden te bezoeken met als 

reden vriendenbezoek en toerisme.” 

 

(stuk 12) 

 

Verzoekende partij wenst op vriendenbezoek te komen en wil België en eventueel Europa verder 

ontdekken. Zij kan verblijven bij mevr. A.D. (…) die zelf over voldoende inkomsten beschikt en de 

mogelijkheden heeft om iemand te laten logeren. 

 

Het doel en de omstandigheden kunnen toch onmogelijk duidelijker zijn? 

 

Verwerende partij faalt aan te tonen waarom het doel en de omstandigheden niet betrouwbaar zouden 

zijn. Zij kan zich niet verschuilen achter een ‘catch-all’ exceptie, zonder aan te duiden wat precies het 

probleem is. 

Verzoekende partij weet op heden zelfs niet welke stukken als onbetrouwbaar worden aanzien, laat 

staan waarom… Verzoekende partij kan zich dan ook niet verweren tegen dergelijke algemene 

opmerking. 
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Ten tweede wordt er gesteld dat het voornemen om het grondgebied tijdig te verlaten niet kon worden 

vastgesteld. 

 

Ook dat is merkwaardig. Verzoekende partij heeft bij haar aanvraag namelijk de volgende bewijzen 

voorgelegd: 

- Gezin in Kenia (studerende zoon en zorgbehoevende moeder); 

- Eigendom/gerechtigdheid in twee gronden; 

- Spaargelden; 

- Vliegtuigtickets heen en terug; 

- Paspoort met vorige correct nageleefde visa. 

 

Uit de voorliggende stukken blijkt er geen enkele tegenindicatie waarom het voornemen om terug te 

keren niet correct zou zijn. 

 

Verzoekende partij vraagt zich af welke stukken een aanvrager voor een toeristenvisum überhaupt nog 

meer zou kunnen voorleggen? 

 

Opnieuw geeft verwerende partij geen enkele toelichting waarom “het voornemen niet kon worden 

vastgesteld”. 

Ontbreken er stukken? Zijn er stukken onduidelijk? Worden er stukken betwist? Verzoekende partij weet 

het niet. 

 

Verwerende partij heeft als administratieve overheid de plicht om haar beslissingen grondig én correct te 

motiveren. Dat is in casu niet gebeurd. 

Meer zelfs: men heeft gewoon art. 32 van de verordening (EG) nr. 810/2009 geciteerd en geen enkele 

eigen motivering gegeven, laat staan geconcretiseerd op onderhavig dossier. 

 

De dubbele motivering van verwerende partij op de bestreden beslissing is zodoende foutief. 

 

III BESLUIT 

 

Uit de uiteenzetting hierboven blijkt een verkeerde beoordeling door verwerende partij terwijl de 

aanvraag tot verkrijgen van een toeristenvisum wel degelijk gegrond diende verklaard te worden. 

 

De bestreden beslissing dient nietig verklaard te worden en aan verzoekende partij dient een 

toeristenvisum toegekend te worden.” 

 

2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorzien in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, verplicht 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 afdoende karakter van de 

motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn. Dit wil zeggen dat ze duidelijk met de 

beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, 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). 

 

2.3. In de motivering van deze beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name artikel 

32 van de Visumcode. De gemachtigde verduidelijkt dat informatie die is verstrekt met betrekking tot het 

doel en de omstandigheden van het beoogde verblijf niet betrouwbaar is alsook dat het voornemen van 

de verzoekende partij om voor het verstrijken van het visum het grondgebied te verlaten niet kan worden 

vastgesteld. 

 

2.4. De verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij niet aantoont wat er onbetrouwbaar zou zijn 

of wat er zou ontbreken terwijl zij wel degelijk voldoende stukken heeft bezorgd die zowel de reden voor 

het verblijf als het voornemen om tijdig terug te keren bewijzen. Zij wijst erop dat zij in juli 2019 een 
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aanvraag heeft ingediend waarbij zij stukken heeft gevoegd, dat deze stukken begeleid werden door 

een schrijven van een raadsman. Zij stelt dat zij zich niet kan verzoenen met de redenen van de 

bestreden beslissing. Zij stelt dat gelet op de motieven van de bestreden beslissing de verwerende partij 

zich kennelijk beroept op de punten 1.a.ii en 1.b van artikel 32 van de Visumcode. Betreffende het 

motief dat de informatie die verstrekt is nopens het doel en de omstandigheden van het voorgenomen 

verblijf niet betrouwbaar zou zijn, wijst de verzoekende partij op de stukken van het administratief 

dossier en stelt dat hieruit het doel en omstandigheden duidelijk blijken, dat de verwerende partij faalt 

aan te tonen waarom het doel en de omstandigheden niet betrouwbaar zouden zijn, dat zij zich niet kan 

verschuilen achter een ‘catch-all’ exceptie, zonder aan te duiden wat precies het probleem is. Zij voegt 

toe dat zij op heden zelfs niet weet welke stukken als onbetrouwbaar worden aanzien, laat staan 

waarom, dat zij dan ook in de onmogelijkheid is zich te verweren tegen dergelijke algemene opmerking. 

Betreffende het motief dat het voornemen om het grondgebied tijdig te verlaten niet kon worden 

vastgesteld, stelt de verzoekende partij dat ook dit merkwaardig is, dat zij bij haar aanvraag immers 

bewijzen heeft voorgelegd betreffende haar gezin in Kenia, haar eigendom en gerechtigheid in twee 

gronden, haar spaargelden, haar vliegtuigtickets heen en terug en haar paspoort met vorige correct 

nageleefde visa. Zij meent dat uit deze stukken geen enkele tegenindicatie blijkt waarom het voornemen 

om terug te keren niet correct zou zijn, dat opnieuw de verwerende partij geen enkele toelichting geeft 

waarom het voornemen niet kon worden vastgesteld, dat zij niet weet of er stukken ontbreken, of deze 

onduidelijk zijn en of deze worden betwist heeft haar beslissingen grondig en correct te motiveren en dat 

dit in casu niet is gebeurd, dat men gewoon artikel 32 van de Visumcode heeft geciteerd en geen enkele 

eigen motivering heeft gegeven, laat staan geconcretiseerd op onderhavig dossier. 

 

2.5. Artikel 32, lid 1 van de Visumcode luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

2.6. De visumweigering stoelt op artikel 32 van de Visumcode. Meer bepaald op artikel 32, lid 1, a, ii van 

de Visumcode en op artikel 32, 1, b van de Visumcode. De motivering de iure is bijgevolg afdoende. 

 

2.7. De beslissing dient evenwel de facto ook afdoende gemotiveerd te zijn, dermate dat de 

rechtsonderhorige in kennis wordt gesteld van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft 

genomen en de motieven moeten draagkrachtig zijn. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt, zoals ook door de verzoekende partij aangegeven in 

haar verzoekschrift, dat de verzoekende partij bij haar aanvraag van 15 juli 2019 verschillende 

stavingstukken bij haar aanvraag heeft gevoegd. Dit blijkt uit een document waarin de bij de aanvraag 

neergelegde documenten worden opgesomd. Het gaat onder meer om een kopie van het Belgisch 

paspoort en de Belgische identiteitskaart van de vrouw die de verzoekende partij wenst te bezoeken, 

met name A.D., een kopie van de reisverzekering van de verzoekende partij, de vluchtreservatie voor de 

verzoekende partij, een bijlage 3bis van A.D., een attest van gezinssamenstelling van A.D., een 

uitnodigingsbrief van A.D., bankuittreksels op naam van de verzoekende partij, een arbeidscontract van 

de verzoekende partij, kopie van huidig en vorig paspoort van de verzoekende partij en bewijzen van 

betaling die A.D. kreeg gedurende ziekte. Dit gegeven wordt ook door de verwerende partij niet betwist 

in haar nota met opmerkingen. 
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De Raad kan niet anders dan vaststellen dat de gemachtigde zich beperkt heeft tot de vaststelling dat 

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

niet betrouwbaar is alsook dat het voornemen van de verzoekende partij om voor het verstrijken van het 

visum het grondgebied te verlaten niet kan worden vastgesteld. 

 

De Raad heeft er met de verzoekende partij volkomen het raden naar waarom de gemachtigde die 

overtuiging is toegedaan na onderzoek van de voorgelegde stukken. Het komt de Raad noch de 

verzoekende partij toe te gissen naar de motieven. De opgegeven motieven volstaan niet om de 

beslissing te dragen. 

 

De verwerende partij kan in de nota met opmerkingen niet ernstig voorhouden dat er geen verplichting 

zou zijn om de motieven van de motieven weer te geven, wanneer de bestreden beslissing de 

verzoekende partij op geen enkele wijze in staat stelt om te begrijpen waarom er in haar specifieke 

geval, en rekening houdend met de concrete gegevens die bij de visumaanvraag werden voorgelegd, 

geoordeeld wordt dat de informatie die is verstrekt met betrekking tot het doel en de omstandigheden 

van het beoogde verblijf niet betrouwbaar is alsook dat het voornemen van de verzoekende partij om 

voor het verstrijken van het visum het grondgebied te verlaten niet kan worden vastgesteld. 

 

2.8. Een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 in het licht van artikel 32 van de Visumcode 

wordt aangenomen. 

 

2.9. Het verweer in de nota met opmerkingen doet hieraan geen afbreuk. Waar de verwerende partij nog 

stelt dat het niet kennelijk onredelijk is “om op basis van de vaststellingen op de Belgische ambassade, 

met name twijfel over de authenticiteit van de bankrekening terwijl bovendien niet blijkt dat verzoekster 

enig inkomen uit arbeid geniet, te besluiten dat aan artikel 32 van de Visumcode niet is voldaan” en dat 

de verzoekende partij met haar kritiek overigens niet aannemelijk maakt dat de voorgelegde 

bankgegevens wel correct zouden zijn, merkt de Raad op dat een dergelijke beoordeling niet in de 

bestreden beslissing kan worden gelezen. Door a posteriori, in de nota met opmerkingen, te pogen een 

motivering te voorzien, kan een bestaand gebrek in de motivering van de bestreden beslissing niet 

worden rechtgezet (cf. RvS 28 oktober 2008, nr. 187.420). 

 

2.10. Het enig middel is gegrond. Deze vaststelling volstaat om de bestreden beslissing te vernietigen. 

 

3. 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 van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en 

Migratie van 21 november 2019 tot weigering van de afgifte van een visum wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juni tweeduizend twintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 


