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 nr. 254 739 van 20 mei 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. CATRYSSE 

Kievitenlaan 33 

8420 DE HAAN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 

10 februari 2021 heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 12 januari 

2021 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 februari 2021 met 

refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 12 april 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 april 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. CATRYSSE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 6 januari 2021 een aanvraag in voor een visum kort verblijf, met het oog op een 

familiebezoek. Op 12 januari 2021 werd het visum geweigerd. Dit is bestreden beslissing, die als volgt 

gemotiveerd is: 

 

“(…) 
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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 

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

In de context van de huidige COVID-19 problematiek en de daarbij horende reisbeperkingen, wordt het 

visum geweigerd aangezien het niet valt onder één van de uitzonderingscategorieën met betrekking tot 

essentiële reizen. Betrokkene toont de band met de uitnodigende partij onvoldoende aan. Betrokkene 

toont niet aan onder de uitzonderingscategorieën te vallen. 

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

verstrijken van het visum te verlaten 

Betrokkene zou op bezoek komen bij haar vermoedelijke partner in België. Betrokkene toont niet 

afdoend aan te beschikken over resterende familiale banden in het land van origine. 

Betrokkene verklaart werknemer te zijn maar toont niet aan de hand van een bankhistoriek aan dat zij 

beschikt over een voldoende en regelmatig inkomen uit haar professionele activiteit. Hierdoor is de 

beroepsactiviteit en de financiële band met het land van origine onvoldoende bewezen. 

Betrokkene toont niet aan te beschikken over persoonlijke financiële middelen. 

Betrokkene reisde niet eerder binnen Schengen. 

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. Verzoekster voert in de synthesememorie het volgende aan: 

 

“3.2  NOPENS DE GEGRONDHEID : 

 

7. De bestreden beslissing motiveert ten onrechte deze weigering als volgt (stuk 1 ): 

 

(…) 

 

3.2.1 Ten onrechte wordt voorgehouden dat verzoekster de band met de uitnodigende partij 

onvoldoende zou aantonen; 

 

Deze voorgehouden beweegreden wordt ten zeerste door verzoekster betwist. 

 

8. Een visum type C is een visum met het oog op een verblijf van niet meer dan drie maanden. 

 

De aanvrager (verzoekster) slaagt er in om de vereiste documenten voor te leggen : 

 

- Geldig nationaal paspoort : een paspoort voor een kort verblijf moet minimaal drie maanden langer 

geldig zijn dan het einde van het geplande verblijf; 

- Bewijs van voldoende bestaansmiddelen; 

- Bewijs van reisdoel; 

- Bewijs van de verblijfplaats in België; 

- Bewijs van behoud van centrum van belangen in het herkomstland : bijvoorbeeld door een 

tewerkstellingsattest, een bezit van onroerend goed of informatie over de gezinssituatie; 

- Vervoersbewijs van de heen- en terugreis : het retourbiljet moet pas voorgelegd worden als de 

aanvrager de bevestiging voor de afgifte van het visum heeft gekregen;  

- Geldige medische reisverzekering : die moet pas voorgelegd worden als de aanvrager bevestiging 

krijgt van de afgifte van het visum; 

 

9. Verzoekster is de echtgenote van de uitnodigende partij, de Heer D. O. Verzoekster is reeds sedert 

20 december 2013 gehuwd met de Heer O. (huwelijk geregistreerd op 6 januari 2021 ). 

 

Dit kan niet ernstig ontkend worden door de verwerende partij. 

 

10. Gezien de verhouding tussen verzoekster en de uitnodigende partij (man & vrouw) worden de 

verplaatsingen tussen beide wel degelijk als essentieel beschouwd (minstens als dwingende 

gezinsredenen dan wel humanitaire redenen) en dit op basis van de vigerende corona-maatregelen, 
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weliswaar met de inachtname van de nodige voorzorgsmaatregelen (quarantaine - waaraan verzoekster 

zich uiteraard zal aan conformeren). 

 

3.2.2 Ten onrechte wordt voorgehouden dat er redelijke twijfel zou bestaan over het voornemen 

van de verzoekster het grondgebied van de lidstaten voor het verstrijken van het visum te verlaten. 

 

Deze voorgehouden beweegreden wordt ten zeerste door verzoekster betwist, en komt bij verzoekster 

aan als een belediging. 

 

11. Uiteraard heeft verzoekster nog tal van familiale banden in haar land van origine. 

 

Verzoekster staaft zulks aan de hand van recente foto's met haar moeder, en overige familieleden. 

 

Daarnaast merkt verzoekster op dat zij in haar thuisland over de nodige verantwoordelijkheden beschikt. 

 

Zij beoefent als professionele bezigheid van lerares. 

 

De verzoekster legt het nodige fotomateriaal voor alsook haar arbeidsovereenkomst. 

 

De verzoekster beschikt aldusdanig over de nodige financiële middelen. 

 

Bovendien - in ondergeschikte orde - gaat de verwerende partij voorbij aan het feit dat de echtgenoot 

van verzoekster, de Heer D. ten aanzien van de burgemeester van diens woonplaats op 23 november 

2020 een verbintenis tot tenlasteneming afgelegd heeft ten behoeve van verzoekster. 

 

12. Teneinde haar verantwoordelijkheden in het Sierrra Leone verder op te nemen is het uiteraard 

vanzelfsprekend dat verzoekster voor het verstrijken van haar visum terugkeert naar Sierra Leone. 

 

3.2.3 Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht; 

 

13. Gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991, alsook de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, dient een administratieve beslissing in vreemdelingenzaken gemotiveerd te zijn. 

 

Dit betreft enerzijds een noodzaak tot formele en anderzijds een noodzaak tot inhoudelijke motivatie. 

 

Een gebrekkige motivering staat hierbij gelijk aan een afwezigheid van motivering. Immers, een vage, 

duistere of niet ter zake dienende uitleg, onduidelijke, onnauwkeurige, ongeldige of niet-plausibele 

motivering, stereotiepe, geijkte of gestandaardiseerde motiveringen zijn hierbij niet afdoende (VAN 

HEULE. D., De motiveringsplicht en de vreemdelingenwet, T.V.R. 1993/2. 67-71). 

 

14. De formele motiveringsplicht waarborgt niet alleen dat de burger hierdoor duidelijk kennis kan 

nemen van alle elementen welke aan de basis van de beslissing liggen, alsook van de draagwijdte van 

deze beslissing (o.a. RvSt nr. 45.623 van 30 december 1993), doch deze formele motiveringsplicht 

waarborgt tevens de goede werking van het gerechtelijk apparaat (o.a. RvSt nr. 44.847 van 9 november 

1993). 

 

15. In casu doet zich een schending van de formele motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht voor 

nu in de beslissing zelve met stijlformules werd gewerkt. 

 

In een soortgelijke probleemstelling oordeelde de Raad hieromtrent meest recent : 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door artikel 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 van de Vreemdelingenwet. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 

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 
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beslissing. De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven in rechte en in feite 

aangeven op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat het feit dat aan verzoekers 

een deel van de motieven kenbaar zijn gemaakt die toelaten een deel van de beslissing te begrijpen en 

inhoudelijk te betwisten, niet volstaan om te stellen dat er voldaan is aan de formele motiveringsplicht. 

Immers, indien niet alle motieven uitdrukkelijk werden meegedeeld kan wél tegelijkertijd de schending 

van de formele en materiële motiveringsplicht worden ingeroepen. 

 

3.2.4 Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

16. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt vervolgens in dat aan de overheid de verplichting wordt opgelegd 

haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(RvSt 2 februari 2007, nr. 167.411; RvSt 14 februari 2006, nr. 154.954). 

 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van 

een beslissing haar oordeel moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte 

dienstige stukken (RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012), wat in casu niet het geval is. 

 

Op geen enkel ogenblik werd rekening gehouden met de situatie tussen verzoekster en de uitnodigende 

partij, en werd al te negatief op stereotype - negatieve - stigmatiserende wijze geoordeeld. 

 

Thans kan alleen maar vastgesteld worden dat zeker om deze reden alleen al de beslissing vernietigd 

dient te worden.” 

 

2.2.1. Met betrekking tot de formele motiveringsplicht blijkt uit een eenvoudige lezing van de bestreden 

beslissing dat deze duidelijk vermeldt op grond van welke overwegingen en motieven deze steunt. Na 

een verwijzing naar artikel 32 van de Verordening nr. 810/2009 van het Europees parlement en de Raad 

van 13 juni 2009 tot vaststelling van de gemeenschappelijke visumcode wordt enerzijds gemotiveerd dat 

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

omdat in het kader van de COVID-19-problematiek verzoekster niet behoort tot 

uitzonderingscategorieën met betrekking tot essentiële reizen. Verzoekster toont de band met de 

uitnodigende partij onvoldoende aan. 

 

Daarnaast wordt gemotiveerd dat er redelijke twijfel bestaat omtrent het voornemen om het grondgebied 

te verlaten voor het verstrijken van het visum. In het bijzonder wordt gemotiveerd dat verzoekster op 

bezoek zou komen bij haar vermoedelijke partner in België, maar niet afdoende aantoont te beschikken 

over resterende familiale banden in het land van herkomst en niet aantoont aan de hand van een 

bankhistoriek dat zij beschikt over voldoende regelmatige inkomsten uit haar professionele activiteit, 

zodat de beroepsactiviteit en financiële band met het land van herkomst onvoldoende bewezen is. 

Verder wordt gemotiveerd dat zij niet aantoont te beschikken over voldoende financiële middelen en niet 

eerder reisde binnen Schengen. 

 

2.2.2. Met betrekking tot het zorgvuldigheidsbeginsel voert verzoeker aan dat op al te negatieve 

stereotype en stigmatiserende wijze werd geoordeeld. Zij voert aan dat haar huwelijk met de 

uitnodigende partij werd geregistreerd op 6 januari 2021 en dat, gelet op deze verhouding, haar reis wel 

degelijk een essentiële reden heeft, met name dwingende gezinsredenen om humanitaire redenen. 

 

Met betrekking tot het voornemen om het grondgebied te verlaten voert verzoekster aan dat ze dit 

motief ervaart als een belediging. Zij voert aan dat zij de familiale banden staaft aan de hand van 

recente foto's met haar moeder en overige familieleden en dat zij in het thuisland verantwoordelijkheden 

heeft. Zij wijst op haar beroep van lerares en legt foto’s neer en een arbeidsovereenkomst. Verzoekster 

beschikt aldus over de nodige financiële middelen. Zij wijst er tevens op dat haar echtgenoot op 23 

november 2020 een verbintenis tot tenlasteneming heeft afgelegd ten behoeve van verzoekster. 

 

2.2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt op dat uit de visumaanvraag 

van 6 januari 2021 blijkt dat verzoekster een aanvraag indiende voor een bezoek aan haar feitelijke 

partner, D.O. Zij heeft de verwerende partij nooit gemeld dat het zou gaan om haar echtgenoot. 

Evenmin heeft verzoekster een huwelijksakte voorgelegd met betrekking tot het thans verklaarde 

huwelijk met D.O. Verzoekster legde slechts drie ongedateerde foto's voor. De bestreden beslissing kan 

uiteraard geen rekening houden met elementen die niet werden voorgelegd aan het bestuur. Derhalve 
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kon de verwerende partij op goede gronden oordelen dat de feitelijke relatie onvoldoende was 

aangetoond, zodat het niet blijkt te gaan om een bezoek binnen een gezinsrelatie. De verwerende partij 

heeft haar beoordelingsbevoegdheid dan ook niet overschreden door te stellen dat verzoeksters komst 

naar België niet voldoet aan de uitzonderingscategorie van een essentiële reis. Met betrekking tot het 

voornemen om terug te keren, voorziet artikel 32 van de Visumcode dat het visum geweigerd kan 

worden indien er redelijke twijfel bestaat over het voornemen om het grondgebied van de lidstaten te 

verlaten voor het verstrijken van de geldigheid van het visum. 

 

Waar verzoekster hieromtrent aanvoert dat zij nog voldoende familiale banden heeft in haar land van 

origine, merkt de Raad ook hier op dat verzoekster naar aanleiding van de visumaanvraag geen stukken 

met betrekking tot de familiale banden in het land van herkomst heeft voorgelegd, noch over de 

professionele verantwoordelijkheden de zij daar zou hebben. Waar verzoeker thans een aantal foto's 

met haar familieleden en een arbeidsovereenkomst voorlegt, merkt de Raad op dat deze stukken niet 

werden voorgelegd in het kader van de aanvraag, zodat de verwerende partij deze dan ook niet kon 

beoordelen. Uit het administratief dossier blijkt duidelijk dat in het aanvraagformulier bewijzen worden 

gevraagd met betrekking tot de relatie tussen de uitnodigende partij en de aanvrager, alsook bewijzen 

van tewerkstelling en inkomsten van de aanvrager. Verzoekster toont met haar betoog niet aan dat ze 

deze stavingsstukken heeft voorgelegd.  

 

Het middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig mei tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


