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 nr. 264 551 van 29 november 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat I. MOHAMMAD 

Franklin Rooseveltlaan 70 

9000 GENT 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraanse nationaliteit te zijn, op 27 april 2021 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 28 maart 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 4 mei 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 28 juni 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juli 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat I. MOHAMMAD verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat J. COPPENS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende in januari en in maart 2020 een visumaanvraag in voor kort verblijf. Deze aanvragen 

werden geweigerd op 23 januari 2020 en op 24 maart 2020.  

 

Op 23 maart 2021 dient verzoekster opnieuw een visumaanvraag in voor kort verblijf.  
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Op 28 maart 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie de beslissing 

tot weigering van de afgifte van een visum voor kort verblijf. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt als volgt: 

 

“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 onvoldoende wordt aangetoond dat de reis valt onder één van de 

uitzonderingscategorieën met betrekking tot essentiële reizen. Momenteel worden dergelijke 

familiebezoeken enkel toegelaten indien ze een fysieke of psychische zorgnood kunnen aantonen van 

de zorgbehoevende partij in België en kunnen duiden waarom bijstand van de aanvrager essentieel is 

om deze zorgnood in te vullen. Noch de fysieke, noch de psychische noodzaak van de aanwezigheid 

van de aanvraagster wordt voldoende onderbouwd. Het gaat om een zwangerschap en een toekomstige 

bevalling zonder voorzienbare complicaties. Het is onduidelijk waarom een eventuele zorgnood niet 

door personen uit het gezin of door in België aanwezige instanties gelenigd zou kunnen worden. 

 

De familieband wordt niet bewezen. 

 

• (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 familie in België. 

 

Betrokkene legt geen bankhistoriek voor met regelmatige en voldoende inkomsten van zichzelf die de 

financiële band met het land van origine bewijst. 

 

Betrokkene toont niet aan te beschikken over persoonlijke financiële middelen. 

 

Betrokkene toont niet aan te beschikken over eigendom in het land van origine. 

 

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 het eerste middel in de synthesememorie voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, 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, lid 1 van 

de Visumcode, van het hoorrecht overeenkomstig artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

  

“Verzoekende partij verwijst naar volgende vaste rechtspraak:  

“…. 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)  

In de bestreden beslissing worden reden 2 en 13 aangekruist.  

De aanvraag werd ingediend op 23 maart 2021 en reeds op 26 maart 2021 ontving de ambassade de 

beslissing vanwege verwerende partij. Er kan dan ook geen sprake zijn van een zorgvuldig en grondig 

onderzoek van de desbetreffende aanvraag.  

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verwerende partij uitgegaan is van 

onjuiste feitelijke gegevens of deze althans verkeerd heeft beoordeeld. Dat haar besluit tot weigering 

dan ook onredelijk is zoals hierna zal worden aangetoond.  

• • Betreffende het motief: “doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn 

onvoldoende aangetoond”  

  



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

 

Voor verzoekende partij is het een raadsel waarom verwerende partij dit opwerpt. Immers, verzoekende 

partij verwijst naar haar aanvraag waarbij duidelijk een uitnodiging is toegevoegd met duidelijke reden 

waarom ze naar haar nicht gaat (geboorte kind). De uitnodiging en reden worden bovendien gestaafd 

door een medisch attest en wordt uitdrukkelijk vernoemd in de verbintenis tenlasteneming. Stukken 3 en 

4 werden tevens toegevoegd aan de oorspronkelijk aanvraag. Ook de inkomstenbewijzen van de garant 

(nicht) werden bij de aanvraag in januari als in maart toegevoegd.  

Gelet op de leeftijd van haar nicht (43 jaar) betreft het een risicovolle zwangerschap en de nicht rekent 

op haar tante om haar te steunen na de bevalling. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat hele opstellen 

worden opgemaakt. Daarenboven had verwerende partij de mogelijkheid, en de plicht bij 

onduidelijkheid, om verduidelijking te vragen.  

Het is algemeen geweten en het komt regelmatig op het nieuws, dat er in België een tekort is aan 

zorgpersoneel, dat er wachtlijsten zijn voor dienstencheques – hulp aan huis. Bovendien is het 

onbetaalbaar om 24/7 iemand in huis te halen. De komst van verzoekende partij is dan ook essentieel 

(stukken 5 en 6). Zie ook bv. het artikel: “Hoe thuiszorgers de gevolgen van besparingen en wachtlijsten 

opvangen” van A. Peuteman uit de Knack van 30 september 20201.  

1 https://www.knack.be/nieuws/belgie/hoe-thuiszorgers-de-gevolgen-van-besparingen-en-wachtlijsten-

opvangen/article-longread-1647135.html?cookie_check=1623785856  

In de verweernota beperkt verwerende partij tot het herhalen van de motieven zoals opgenomen in de 

bestreden beslissing maar weerlegt zij geenszins bovenstaande argumenten. Integendeel, verwerende 

partij blijft blind voor de inhoud van het administratief dossier (onder andere de verschillende attesten) 

alsook meent zij dat het tekort aan zorgpersoneel louter hypothetisch is, terwijl dit gegeven na de 

afgelopen jaren toch algemene kennis is. Het tekort is meermaals in het nieuws en in reportages aan 

bod gekomen.  

Het is tevens algemene kennis dat thuisverpleging geen huishoudelijke taken doet noch de zorg draagt 

voor een baby en peuter. Waarom dit voorbeeld door verwerende partij wordt aangehaald is onduidelijk.  

Tevens is het algemene kennis dat externe hulp, als die al beschikbaar is, veel duurder is dan een 

inwonend familielid die indien nodig 24/24 beschikbaar is.  

Verzoekende partij was niet op de hoogte dat zij ook bewijs diende te leveren van zaken die tot de 

algemene kennis behoren.  

Indien zij dit wist, dan had ze uiteraard bijkomende informatie kunnen verschaffen zoals bijvoorbeeld 

minstens al stukken 5 en 6. Indien verzoekende partij had geweten dat de reeds toegevoegde attesten 

inzake de zorgnood niet overtuigend genoeg waren, had zij bijkomende stukken kunnen geven.  

Daarom is het hoorrecht, wat tevens een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur vormt, geschonden. 

Het hoorrecht is helemaal niet beperkt tot een uitwijzingsbeslissing.  

Het hoorrecht maakt integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, die een 

algemeen beginsel van Unierecht uitmaken (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81; HvJ 5 

november 2014, C-166/13, Mukarubega, pt. 45).  

Verzoekende partij verwijst tevens naar volgende rechtspraak:  

“Deze normatieve regeling sluit een aanvullende werking van het beginsel van behoorlijk bestuur van de 

hoorplicht niet uit, namelijk in zoverre de normatieve regeling niet (voldoende) zou waarborgen dat de 

betrokkene vooraf de gelegenheid wordt gesteld nuttig voor zijn of haar standpunt op te komen. Dit 

vereist onder meer dat hij of zij voorafgaandelijk mededeling krijgt van de feitelijke gegevens die het 

bestuur bij de voorgenomen maatregel wil betrekken.” RvS (10e k.) nr. 238.587, 20 juni 2017, CDPK 

2018 (samenvatting), afl. 3-4, 453; http://www.raadvst-consetat.be (28 april 2021)  

“De schending van het recht van verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, leidt 

naar Unierecht pas tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen 

besluit, wanneer deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft in dit geval aan de hand van de specifieke feitelijke en 

juridische omstandigheden van de zaak onderzocht of er sprake is van een onregelmatigheid die het 

hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in casu een andere afloop had kunnen 

hebben. In het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de Raad 

van Vreemdelingenbetwistingen daarmee geen voorwaarde toegevoegd aan het recht om te worden 

gehoord.” RvS (14e k.) nr. 233.719, 3 februari 2016, RW 2016-17 (samenvatting), afl. 2, 75 en 

http://www.rw.be/ (20 september 2016); http://www.raadvst-consetat.be (20 september 2016)  

Het was voor verwerende partij perfect mogelijk om bijkomende documenten op te vragen aan 

verzoekende partij zodat het visum kort verblijf zou worden toegekend.  

Verwerende partij had hiertoe ook nog ruim de tijd en mogelijkheid hiertoe. Verwerende partij heeft 

immers 15 dagen de tijd en kan deze termijn tweemaal verlengen tot 30 en 60 kalenderdagen als 

aanvullende documenten of bijkomend onderzoek nodig zijn.  
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Door na te laten om aan concluderende partij de mogelijkheid te geven bijkomende informatie te 

verstreken binnen een bepaalde termijn (met waarschuwing dat bij gebreke om hieraan te voldoen een 

negatieve beslissing volgt) heeft zij zowel het hoorrecht als het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

Hoeveel leed, administratieve rompslomp en kosten zou niet bespaard geweest zijn door een simpele 

brief om bijkomende informatie.  

Verwerende partij verwijst dan bij haar bijkomende opmerking naar de COVID-19 problematiek. In haar 

bestreden beslissing motiveert verwerende partij niet in concreto en op welke juridische grondslag zij 

meent de COVID-19 pandemie een visum kort verblijf in de weg staat.  

Overeenkomstig artikel 21 §2 eerste lid van het ministerieel besluit van 28.10.2020 toegelaten reizen is 

de reiziger ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest wordt 

uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis 

essentieel is.  

Maar er is geen attest van essentiële reis vereist voor de reiziger die houder van een geldig C visum dat 

na 18/03/2021 werd verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post, voor zover het 

essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger. De reiziger 

is houder van een geldig C  

Indien er een probleem rees omwille van reisverbod (?)/reisrestricties, waarom heeft verwerende partij 

dan de afspraak tot indienen van de aanvraag vervroegd van 18 april naar 23 maart 2021? De 

motivering en de werkwijze van verwerende partij is tegenstrijdig en op zijn minst onzorgvuldig.  

Daarenboven bewijst het medisch attest d.d. 4 december 2020 dat de bijstand en zorg van verzoekende 

partij nodig is voor een kwetsbare persoon. Met name voor haar gastvrouw, haar dierbare vriendin en 

nicht. Het medisch attest toont de zorgnood aan. Verwerende partij houdt geen rekening met de leeftijd 

van de zwangere dame, met name 43 jaar zoals aangegeven in het medisch attest, toegevoegd aan de 

aanvraag. Verwerende partij heeft haar beslissing overhaast en onzorgvuldig genomen.  

Uit het administratief dossier en uit het feit dat verzoekende partij getuige zal zijn op het huwelijk van 

haar nicht en uit het feit dat zij haar nicht nodig heeft na de bevalling toont genoegzaam hun nauwe 

vriendschaps- en familiale band aan. In het verleden werd de familiale band nooit betwist en nu plots 

wel…  

• • Betreffende het motief: “redelijke twijfel over uw voornemen het grondgebied van de lidstaten vóór 

het verstrijken van het visum te verlaten”  

Opnieuw is het onduidelijk waarom en verbijsterend met welk een gemak dit stereotiep motief wordt 

opgegeven.  

Daarenboven blijkt uit niets in het verleden of het administratief dossier dat er gegronde redenen zijn om 

te vermoeden dat er misbruik zou worden gemaakt. Ook verwerende partij kan geen concreet element 

aanduiden in haar bestreden beslissing.  

Er wordt louter een opsomming gegeven van een passe-partout aantal redenen maar die er niet ter 

zake zijn en geen verband houden met de aanvraag van verzoekende partij.  

Verzoekende partij verwijst naar volgende rechtsleer wat betreft het visum kort verblijf:  

“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)  

Verzoekende partij moet geen bewijs voorleggen van eigendom en middelen (er is immers een 

verbintenis tot tenlasteneming mèt bewijzen van inkomsten). Een bewijs hiervan biedt daarenboven 

geen enkel garantie tegen misbruik.  

Uit het administratief dossier blijkt dat verwerende partij weet dat verzoekende partij een gezin heeft in 

Iran. Dàt is een essentiële reden waarom ze niet in België zou blijven.  

Verwerende partij heeft zicht op alle visumaanvragen uit het verleden en uit het administratief dossier 

blijkt dan ook dat in 2009 en 2014 verzoekende partij zonder problemen is teruggekeerd naar Iran na 

een kort verblijf in België.  
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Verwerende partij houdt een onredelijke en contra legem beleidslijn aan. Zij motiveert niet in concreto.  

Verzoekende partij meent dat minstens de materiële motiveringsplicht is geschonden.  

Verwerend partij toont niet in concreto aan op welke wijze de verblijfsreglementering geschonden zou 

kunnen worden door een visum kort verblijf toe te kennen.  

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid de verplichting heeft haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvSt. 2 februari 2007, nr. 

167.411 en RvSt. 14 februari 2006 nr. 154.954). Zij moet zich steunen op alle gegevens van het dossier 

en op alle daarin vervatte dienstige stukken (RvV nr. 80.585 van 2 mei 2012).  

Het middel is gegrond in al haar onderdelen.” 

 

2.2 In het tweede middel in de synthesememorie voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 

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

artikel 62 van de vreemdelingenwet en van het proportionaliteitsbeginsel in het kader van artikel 8 van 

het Europees Verdrag tot Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM). 

 

Ter adstruering van het middel zet verzoekster het volgende uiteen: 

 

“Artikel 8, lid 1 E.V.R.M. stelt: ”Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn 

gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.”  

Artikel 8 van het EVRM bevestigt het recht op eerbieding van het privé-, familie- en gezinsleven.  

Par.2 van art 8 stelt:  

“Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van ’s 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”  

Voorzover de bestreden beslissing “bij wet voorzien zouden zijn” stelt verzoeker vast dat geenszins de 

“noodzaak” ervan is aangetoond “in een democratische samenleving” in het licht van bovenvermelde 

criteria van “’s lands veiligheid, de openbare veiligheid,etc….”  

Ingegeven door irrationele angst (dat verzoekster niet zou terugkeren) wordt verzoekster haar vraag 

geweigerd en wordt het onmogelijk om haar nicht te bezoeken, laat staan haar bij te staan in deze 

moeilijke periode. Dit is een schending van art. 8 EVRM.  

De genomen beslissing is dan ook disproportioneel.  

De nicht (garant) van verzoekende partij heeft aangetoond dat zij voldoende middelen heeft en heeft 

een verbintenis tot ten laste neming ondertekend (bijlage. 3bis.). Deze werd aan de aanvraag 

toegevoegd. De nicht van verzoekende partij heeft tevens haar loonfiches toegevoegd alsook haar 

identiteitskaart en attest samenstelling gezin.  

Verzoekende partij heeft een pensioenuitkering. Gelet op haar leeftijd gaat zij niet plots andere 

inkomsten hebben. Daarenboven moet verzoekende partij bij een voorgelegde verbintenis tot 

tenlasteneming geen eigen middelen aantonen.  

Welk ander stuk, dan een regelmatige tenlasteneming, kan verzoekster naar voren brengen om de 

irrationele angst van verwerende partij weg te nemen dat zij zich zou “installeren” in België.  

Uit het administratief dossier en uit het feit dat verzoekende partij getuige zal zijn op het huwelijk van 

haar nicht en uit het feit dat haar nicht nodig heeft na de bevalling toont genoegzaam hun nauwe 

vriendschaps- en familiale band aan.  

Toepassing van art. 8 EVRM vereist niet dat betrokkene tot het “kerngezin” behoort zoals verwerende 

partij meent in haar verweernota.  

Concluderende verwijst naar volgende rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens: E.H.R.M., 16 december 1992, Niemietz t. Duitsland, §29:   

“The Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive definition of the notion of 

"private life". However, it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the 

individual may live his own personal life as he chooses and to exclude there from entirely the outside 

world not encompassed within that circle. Respect for private life must also comprise to a certain degree 

the right to establish and develop relationships with other human beings.  

There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private 

life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the 

course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity 

of developing relationships with the outside world. This view is supported by the fact that, as was rightly 
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pointed out by the Commission, it is not always possible to distinguish clearly which of an individual’s 

activities form part of his professional or business life and which do not.”  

(Vrije vertaling: Het Hof is niet van mening dat het mogelijk is of noodzakelijk om een exhaustieve 

definitie te hanteren van het begrip “privé-leven.” Echter, het zou te restrictief zijn om de notie “dichte 

kring” waarbinnen het individu zijn persoonlijk leven ontplooit zoals hij wil,, en van deze “dichte kring” de 

volledige buitenwereld uit te sluiten. Respect voor het privé-leven omvat tevens tot een zekere graad het 

recht om relaties uit te bouwen en te ontwikkelen met andere personen.  

Er blijkt daarenboven dat er geen reden of principe is waarom de notie “privé-leven” activiteiten van 

professionele of business gerelateerde aard zou uitsluiten, temeer daar de meerderheid van mensen 

gedurende hun werkleven een belangrijke, zij het zelfs niet grootste, mogelijkheid hebben om relaties te 

ontwikkelen met de buitenwereld. Deze visie wordt nog meer ondersteund door het feit dat, zoals reeds 

correct uiteengezet door de Commissie, het niet altijd mogelijk is een duidelijk onderscheid te maken 

welke van de professionele activiteiten van een individu deel uitmaken van zijn privé- of business leven 

en welke niet.”)  

Uit het attest samenstelling gezin blijkt dat de nicht van verzoekende partij getrouwd is met een niet-

moslim, in ieder geval werd er geen Islamitische naam aangenomen. Haar zoon is geboren buiten 

huwelijk alsook haar tweede kind zal geboren worden buiten huwelijk. Het is dan ook niet mogelijk dat 

het gezin reist naar Iran om de tante aldaar te bezoeken.  

Doordat verwerende partij een visum kort verblijf aan de tante weigert omwille van de gebrekkige 

motivering (zoals onder het eerste middel uiteengezet) schendt art. 8 EVRM en het 

proportionaliteitsbeginsel.  

Het middel, in al zijn onderdelen, is dan ook ontvankelijk en gegrond.” 

 

2.3 De twee middelen worden samen besproken.  

 

Waar verzoekster de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en van 

artikel 62 van de vreemdelingenwet merkt de Raad vooreerst op dat de formele motiveringsplicht tot 

doel heeft 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. De formele motiveringsplicht 

verplicht 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, wat impliceert dat de opgelegde 

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

 

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

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 32 van de verordening nr. 810/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (hierna: 

Visumcode). Tevens bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat het visum wordt 

geweigerd omdat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf van verzoekster 

onvoldoende zijn aangetoond en omdat er een redelijke twijfel bestaat over het voornemen dat 

verzoekster het grondgebied van de lidstaat vóór het verstrijken van het visum verlaat.  

De gemachtigde motiveert concreet door te verwijzen naar de reisbeperkingen ingevolge de COVID-19 

pandemie waardoor verzoekster dient aan te tonen dat haar reis ‘essentieel’ is, hetgeen evenwel niet 

afdoende wordt aangetoond. Met betrekking tot het tweede motief motiveert de gemachtigde op 

concrete wijze door te verwijzen naar het gebrek aan een bankhistoriek waaruit regelmatige en 

voldoende inkomsten blijken van haarzelf die de financiële band met het land van origine bewijst, dat zij 

niet aantoont te beschikken over persoonlijke financiële middelen en niet aantoont over eigendom te 

beschikken.  

 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar 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. Uit de uiteenzetting van de 

middelen blijkt overigens dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

De schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

Verzoekster voert de schending aan van de materiële motiveringsplicht waar zij betwist dat het doel en 

de omstandigheden van haar verblijf in België onvoldoende zouden zijn aangetoond.  

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk 
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toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

De bestreden beslissing is genomen met toepassing van artikel 32 van de Visumcode, dat in zijn eerste 

lid luidt als volgt: 

 

“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 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 

(…)” 

 

De bestreden beslissing steunt op twee weigeringsgronden zoals voorzien in artikel 32 van de 

Visumcode, die elk op zich de genomen beslissing kunnen rechtvaardigen. 

 

Een eerste weigeringsgrond luidt dat het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf 

onvoldoende zijn aangetoond. In dit verband wordt toegelicht dat door de reisbeperkingen ingevolge 

COVID-19 moet worden aangetoond dat het doel van de reis valt onder één van de 

uitzonderingscategorieën met betrekking tot essentiële reizen.  

 

In dit verband dient te worden verwezen naar het Ministerieel besluit van 26 januari 2021 houdende 

wijziging van het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Artikel 7 van voormeld MB bepaalt:  

 

" § 1. Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats 

hebben in België. Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden voor personen die hun 

hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland. 

(…) 

§ 2. In afwijking van de eerste paragraaf, worden de reizen zoals bepaald in bijlage 3 van dit besluit als 

essentieel beschouwd voor de reizigers die vanuit een derde land naar België reizen, voor zover ze niet 

beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en ze 

hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling 

(EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar 

de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.” 

 

Verzoekster betoogt dat het duidelijk is waarom zij is uitgenodigd door haar nicht, met name omwille van 

de geboorte van het kindje. Verzoekster wijst op de leeftijd van haar nicht (43 jaar) en de risicovolle 

zwangerschap waardoor het ‘essentieel’ is dat zij haar nicht steunt na de bevalling. Zij heeft dit gestaafd 

aan de hand van een medisch attest en zij wijst op het tekort aan zorgpersoneel in België. Zij wijst erop 

dat thuisverpleging geen huishoudelijke taken op zich neemt en evenmin de zorg draagt voor een baby.  
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Verzoekster meent aldus dat haar reis als essentieel dient te worden beschouwd.  

 

In dit verband wijst de Raad op de bijlage 3 gevoegd aan het MB houdende de dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus te beperken:  

 

“Lijst van essentiële reizen vanuit een derde land naar België toepasselijk op reizigers die niet 

beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die 

hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling 

(EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar 

de EU en de mogelijke opheffing van die beperking. Voor de toepassing van artikel 21, § 2 van dit 

besluit worden de volgende reizen als essentieel beschouwd:  

1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en 

beroepskrachten uit de ouderenzorg; 

2° de professionele reizen van grensarbeiders; 

3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw; 

4° de professionele reizen van vervoerspersoneel; 

5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door 

internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist 

is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair 

personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van 

humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie; 

6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie; 

7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk: 

- de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen; 

- de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een 

aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie; 

- de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch 

begeleide voortplanting);  

- de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad; 

- de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede 

graad; 

8° de professionele reizen van zeevarenden; 

9° de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de 

verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een 

oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon); 

10° de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en 

stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een 

gastovereenkomst; 

11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is 

en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut 

en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en 

journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit. De reizen van de personen die een 

activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur 

van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest 

(arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn). 

De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur 

van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige 

beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).” 

 

In de bestreden beslissing wordt dienaangaande het volgende gemotiveerd: “In de context van de 

huidige COVID-19 problematiek en de daarbij horende reisbeperkingen, wordt het visum geweigerd 

aangezien onvoldoende wordt aangetoond dat de reis valt onder één van de uitzonderingscategorieën 

met betrekking tot essentiële reizen. Momenteel worden dergelijke familiebezoeken enkel toegelaten 

indien ze een fysieke of psychische zorgnood kunnen aantonen van de zorgbehoevende partij in België 

en kunnen duiden waarom bijstand van de aanvrager essentieel is om deze zorgnood in te vullen. Noch 

de fysieke, noch de psychische noodzaak van de aanwezigheid van de aanvraagster wordt voldoende 

onderbouwd. Het gaat om een zwangerschap en een toekomstige bevalling zonder voorzienbare 

complicaties. Het is onduidelijk waarom een eventuele zorgnood niet door personen uit het gezin of door 

in België aanwezige instanties gelenigd zou kunnen worden.” 
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Verweerder stelt bijgevolg vast dat met betrekking tot de bevalling van haar nicht de fysieke en/of 

psychische noodzaak van verzoeksters aanwezigheid onvoldoende wordt onderbouwd. Het gaat immers 

om een zwangerschap en toekomstige bevalling zonder voorzienbare complicaties. Verzoekster doet 

geen afbreuk aan voormeld motief door erop te wijzen dat haar nicht reeds 43 jaar is en door te wijzen 

op een bijgevoegd medisch attest. Uit het medisch attest van 23 februari 2021 blijkt immers niet dat 

verzoeksters aanwezigheid noodzakelijk is uit fysieke of psychische noodzaak. Er wordt niet gesproken 

over mogelijke complicaties in de zwangerschap of bevalling van haar nicht. Er wordt gesteld dat haar 

nicht “niet in staat (is) na haar bevalling voor 2 kleine kindjes te zorgen inclusief het huishouden van 4”.  

In dat verband stelt verweerder dat het onduidelijk is waarom een eventuele zorgnood niet door 

personen uit het gezin van haar nicht of door in België aanwezige instanties kan worden gelenigd. 

Verzoekster wijst op het tekort aan zorgpersoneel, lange wachtlijsten dienstencheques en onbetaalbare 

thuishulp. Verzoeksters betoog is evenwel hypothetisch en wordt niet aangetoond met een begin van 

bewijs. Waar zij thans verwijst naar een artikel in de Knack van 30 september 2020 in verband met 

thuiszorgers, heeft zij nagelaten dit stuk bij haar aanvraag te voegen en ter kennis te brengen aan 

verweerder alvorens de bestreden beslissing werd genomen. De regelmatigheid van een 

bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten 

tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. Waar verzoekster 

thans in haar synthesememorie bijkomende stukken voorlegt merkt de Raad op dat, in het kader van 

een wettigheidstoetsing, er geen rekening kan worden gehouden met stukken die niet ter beschikking 

waren van het bestuur op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen en het komt niet aan 

de Raad toe deze documenten in de plaats van het bevoegde bestuur te beoordelen. Verzoekster kan 

aldus niet worden gevolgd in haar betoog dat haar het reizen naar België niet mag worden verhinderd 

omwille van humanitaire redenen (bijlage 3 van het MB), in het bijzonder omdat zij bijstand of zorg 

wenst te verlenen aan een “kwetsbare persoon”, in casu haar nicht.  

 

Verzoekster toont met haar uiteenzetting niet aan dat het motief in de bestreden beslissing dat het doel 

en de omstandigheden van het verblijf onvoldoende zijn aangetoond, nu haar reisdoel niet essentieel is 

en dat haar huidige reis een inbreuk zou vormen tegen de geldende COVID-maatregelen, kennelijk 

onredelijk is of steunt op onjuiste feitelijke gegevens. 

 

Waar verzoeksters kritiek is gericht tegen een tweede motief van de bestreden beslissing, met name dat 

er redelijke twijfel bestaat over haar voornemen om het (Schengen)grondgebied te verlaten voor het 

verstrijken van het visum, merkt de Raad op dat de eventuele gegrondheid van de kritiek gericht tegen 

dit tweede motief geen aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. Nu het 

eerste weigeringsmotief standhoudt, betreft dit tweede motief een bijkomend en niet determinerend 

motief van de bestreden beslissing.  

  

Een schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden weerhouden. 

 

Met betrekking tot het hoorrecht en de zorgvuldigheidsplicht gaat verzoekster er aan voorbij dat de 

bewijslast bij het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een visum rust op de aanvrager zelf. 

De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid geldt evenzeer ten aanzien van de 

rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de burger. Verzoekster dient als 

aanvrager alle volgens haar nuttige stukken te voegen die kunnen aantonen dat zij aanspraak kan 

maken op de afgifte van een visum. De verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg 

in de wederkerige zorgvuldigheidsverplichting. Verzoekster heeft een aantal stukken gevoegd bij haar 

aanvraag. De gemachtigde stelt vast dat verzoekster niet heeft aangetoond dat haar reisdoel essentieel 

is. Verzoekster verwijst in dat verband naar een artikel waaruit een tekort aan zorgpersoneel zou blijken 

in België. Verzoekster kan evenwel verweerder bezwaarlijk verwijten geen rekening te hebben 

gehouden met dit stuk, nu zij heeft nagelaten dit artikel ter kennis te brengen aan de gemachtigde 

alvorens de bestreden beslissing werd genomen. De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn 

beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen.  

 

Er kan ook niet worden ingezien waarom het vervroegen van de afspraak tot het indienen van de 

aanvraag tegenstrijdig zou zijn met de vaststelling van verweerder dat het reisdoel van verzoekster niet 

valt onder een “essentiële reis” zoals bepaald in het MB houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

 

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het hoorrecht wordt niet aangetoond.  
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Waar verzoekster ten slotte de schending aanvoert van artikel 8 van het EVRM, merkt de Raad op dat 

de bestreden beslissing geen beëindiging betreft van een verblijfsrecht of verblijfsmachtiging, noch een 

verwijderingsmaatregel inhoudt waardoor een schending van het gezinsleven niet aan de orde is en 

beschouwingen daaromtrent niet dienstig zijn.  

 

Ten overvloede stelt de Raad vast dat verzoekster in gebreke blijft om het bestaan van een 

beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM aan te tonen waarmee de 

gemachtigde rekening moest houden in zijn beslissing. Zij toont niet aan deel uit te maken van het 

kerngezin van haar nicht en evenmin toont zij een band van afhankelijkheid aan met haar nicht in 

België. De schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond.  

 

Beide middelen zijn, in de mate dat ze ontvankelijk zijn, 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 negenentwintig november tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


