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 nr. 242 794 van 23 oktober 2020 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat W. WILLEMS 

Waalsestraat 1 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

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

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, thans de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 23 maart 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 25 februari 2020 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 27 maart 2020 met refertenummer 

X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 

september 2020. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. WILLEMS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat C. MUSSEN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 4 februari 2020 een aanvraag tot het bekomen van een visum kort 

verblijf (type C) in.  
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1.2. Op 25 februari 2020 wordt de afgifte van het visum geweigerd. Dit is de bestreden beslissing, die 

luidt als volgt: 

 

“Geachte mevrouw A.S. (..) 

Ambassade van België te Teheran 

Heeft 

Uw aanvraag onderzocht; 

Het visum is geweigerd 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende reden(en): 

(..) 

13. Er bestaat redelijke twijfel over uw voornemen het grondgebied van de lidstaten voor het verstrijken 

van het visum te verlaten. 

(..) 

Motivatie 

Wettelijke referenties: 

Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32 van verordening (EG) nr. 310/2009 van het Europees 

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

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

verstrijken van het visum te verlaten“ 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig 

artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: de Raad) uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van 

het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In de synthesememorie betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Eerste en enig middel: schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, artikel 62 van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, de formele motiveringsplicht, de materiële motiveringsplicht, 

 

door de beslissing tot weigering van het visum voor kort verblijf niet feitelijk te motiveren. 

 

III.2. 

Verwerende partij heeft de wettelijke verplichting haar beslissingen uitdrukkelijk te motiveren, een 

verplichting opgelegd door de bepalingen van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen: 

“Art. 2. De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden 

gemotiveerd. 

Art. 3. De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die 

aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” 

De motivering dient hierbij zowel de juridische als de feitelijke overwegingen te vermelden. 

De verplichting een administratieve beslissing feitelijk te motiveren is ook neergeschreven in art. 62 van 

de wet van 15 december 1991 (“Vreemdelingenwet”): 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed. De feiten die deze beslissingen 

rechtvaardigen worden vermeld, behalve indien redenen van Staatsveiligheid zich daartegen verzetten.” 

 

III.3. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is vertrouwd met de uitdrukkelijke motiveringsplicht, in rechte 

en in feite, van de beslissingen van administratieve overheden: 

“De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de burger, zelfs 

wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat 

de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van 

artikel 62, § 1 van de vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 
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verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.” 

(RvV 19 maart 2019, nr. 218.513) 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt in haar vaste rechtspraak dat de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht tot doel heeft de burger in kennis te stellen van de redenen waarom een 

administratieve overheid een bepaalde beslissing heeft genomen, met het oog op al dan niet een 

beroep in te stellen tegen de genomen beslissing. 

Wederom, het gaat om zowel de juridische als de feitelijke overwegingen die aan de basis van de 

beslissing ligging. 

Die vaste rechtspraak toegepast op een beslissing tot weigering van een visum voor kort verblijf geeft 

dan als volgt: 

“De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In de motieven wordt verwezen naar de toepasselijke rechtsregel, namelijk 

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). Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen 

verblijf onvoldoende zijn aangetoond. Verzoeker heeft in het verleden een visum aangevraagd voor een 

lang verblijf, dit werd geweigerd en verzoeker heeft in het verleden visa verkregen maar heeft hiervan 

misbruik gemaakt en is langer gebleven dan de toegestane duur van het visum. Verzoeker maakt niet 

duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op basis van welke juridische 

en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn 

aan het doel van de formele motiveringsplicht.” 

(RvV 19 maart 2019, nr. 218.513) 

 

III.4. 

Ook voor de rechtsleer is de motiveringsplicht een uitgemaakte zaak. 

Specifiek voor wat betreft de redelijke twijfel over het voornemen het grondgebied te verlaten voor het 

verstrijken van het visum: 

“Twijfel aan het voornemen om het Schengengebied te verlaten vóór het verstrijken van de geldigheid 

van het visum is een veel voorkomende weigeringsgrond. Het feit dat iemand in het thuisland geen 

voldoende en regelmatige inkomsten heeft, wordt door de DVZ vaak in dit verband ingeroepen als 

motief om aan te nemen dat er geen waarborg is voor een (tijdige) terugkeer, ... Ook andere redenen 

worden ingeroepen, zoals de omstandigheid dat iemand voorheen al uit België werd verwijderd, een 

visum gezinshereniging had aangevraagd dat was geweigerd, of een bevel m het grondgebied te 

verlaten had gekregen. 

... 

De overheid dient een weigering te motiveren aan de hand van een of meer van de 11 redenen vermeld 

in het standaardformulier van bijlage VI (art. 32, lid 2). Een visumweigering moet overigens sinds lang 

naar Belgisch recht op grond van artikel 62 Vw. En van de Wet Motivering Bestuurshandelingen (of 

Uitdrukkelijke Motiveringswet) van 29 juli 1991 afdoend gemotiveerd worden. De combinatie van deze 

normen heeft als gevolg dat de lijst weigeringsgronden beperkend opgesomd wordt (Visumcode) en dat 

de  aangevoerde reden voor de weigering zich niet kan beperken tot het aankruisen van een bepaald 

grond, zoals voorzien in de bijlage VI, maar ook concreet de feitelijke gegevens moet vermelden die de 

weigering schragen (Wet Motivering Bestuurshandelingen).” 

( L. DENYS, “Overzicht van het vreemdelingenrecht”, derde editie, Inni publishers, 2015, p. 57-58) 

 

Of kort en simpel: 

“de weigering zich niet kan beperken tot het aankruisen van een bepaald grond” 

 

III.5. 

De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dd. 25.02.2020 werd gemotiveerd als volgt: 

“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 

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

verstrijken van het visum te verlaten” 

De beslissing tot weigering werd gemotiveerd door een “simpel aankruisen van een bepaald grond”. 

De beslissing voorziet geen enkele feitelijke motivatie/overweging. 
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De Dienst Vreemdelingenzaken voldoet bijgevolg niet aan de wettelijke verplichting haar beslissing tot 

weigering van het visum voor kort verblijf uitdrukkelijk in recht en in feite te motiveren. 

 

III.6. 

Gezien de duidelijke schending van de formele motiveringsplicht, kan verzoekende partij ook niet 

overgaan tot een toetsing van de materiële motivering. 

Verzoekende partij heeft niet de mogelijkheid zich te verweren tegen de onderliggende motivering / 

redenen voor de weigering van haar visum voor kort verblijf, dit zowel op heden als voor een mogelijk 

aanvraag van een visum voor kort verblijf voor een toekomstige bezoek aan haar zus in België. 

De bij de aanvraag visum overgemaakte stukken worden in huidige procedure dan ook niet voorgelegd; 

deze hebben immers enkel nut bij een beoordeling van de feitelijke motivatie/overwegingen, die bij de 

bestreden beslissing volledig ontbreken. Deze bevinden zich hoe dan ook in het administratief dossier 

bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

III.7. 

Conclusie: gezien het voorgaande staat de schending van de motiveringsplicht, zoals vervat in de 

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

bestuurshandelingen, en in artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, duidelijk vast. 

 

III.8. 

Wat betreft het niet neerleggen van een nota door de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Verzoekende partij kan, evenals de Raad, enkel maar akte nemen van het niet neerleggen van een 

nota. 

Er is dus geen betwisting door verwerende partij van de aangevoerde schending van de uitdrukkelijke 

formele (en materiële) motiveringsplicht. 

 

II.9. 

Wat betreft het neergelegde administratieve dossier, met specifiek het negatief advies met “vrije 

commentaar”. 

Het is betreurenswaardig dat verzoekende partij dient over te gaan tot het indienen van een 

verzoekschrift bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om de interne redenering/overweging van 

de Dienst Vreemdelingenzaken te weten te komen, welke finaal leidde tot een weigering van het visum 

voor kort verblijf. 

Dat het administratief dossier een negatief advies voorzien van vrije commentaar bevat, toegezonden 

door de Dienst Vreemdelingenzaken aan de ambassade te Teheran, wil niet betekenen dat de 

beslissing dd. 25.02.2020 op zich op enige wijze gemotiveerd werd. 

Verzoekende partij gaat in huidige synthesememorie bijgevolg niet over tot het uitschrijven van een 

ganse argumentatie tegen die interne “vrije commentaar”, of het neerleggen van bijkomende stukken ter 

weerlegging, gezien deze niet nuttig zijn voor de beoordeling van de schending van de formele (en 

bijgevolg ook materiële) motiveringsplicht. 

Samengevat: het neergelegde administratief dossier heeft geen enkele weerslag op de schending van 

de motiveringsplicht.” 

 

3.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet verplichten 

de administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag 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, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten 

volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die 

wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem 

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

genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing aan 

te vechten (RvS 11 december 2015, nr. 233 222). 

 

3.3. Verzoekende partij betoogt in essentie dat de bestreden beslissing niet voorzien is van een feitelijke 

motivering maar in tegendeel beperkt is tot het aankruisen van een welbepaalde grond zoals voorzien in 

de Visumcode. Het is voor de verzoekende partij onmogelijk zich op de onderliggende reden te 

verweren. 
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3.4. De Raad moet samen met de verzoekende partij inderdaad vaststellen dat de bestreden beslissing 

enkel verwijst naar de juridische grondslag, met name “Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 

32 van verordening (EG) nr. 310/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot 

vaststelling van een gemeenschappelijke code 

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

verstrijken van het visum te verlaten”  

 

Artikel 32, lid 1 van de Visumcode luidt immers: 

 

“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.” (eigen onderlijning). 

 

Nergens wordt in de bestreden beslissing evenwel vermeldt op welke feitelijke gegevens die de zaak 

van verzoekende partij kenmerken het bestuur zich baseert om toepassing te maken van voormeld 

juridisch weigeringsmotief.  

 

De verzoekende partij kan gevolgd worden waar zij stelt dat dergelijke motivering haar niet toelaat met 

kennis van zaken te kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing aan te vechten. Een 

schending van de formele motiveringsplicht ligt voor.  

 

De verwerende partij heeft nagelaten een nota met opmerkingen in te dienen.  

 

3.5. Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Dit leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing.  

 

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 25 februari 2020 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 drieëntwintig oktober tweeduizend twintig 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     S. DE MUYLDER 


