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 nr. 274 729 van 28 juni 2022 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

  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 Turkse nationaliteit te zijn, op 18 februari 2022 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 19 januari 2022 tot weigering van de afgifte van een visum. 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 22 februari 2022 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 1 april 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. JESPERS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat M. DUBOIS, 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 

 

1.1. Op 29 november 2021 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een visum kort verblijf met 

het oog op familiebezoek. 

 

1.2. Op 19 januari 2022 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

beslissing tot weigering van het in punt 1.1. gevraagde visum. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motieven luiden als volgt: 
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“Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32 van verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees 

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

 

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

van het visum te verlaten  

* Andere 

Betrokkene is alleenstaande. Betrokkene toont niet afdoend aan te beschikken over resterende familiale 

banden in het land van origine. 

Betrokkene heeft bescheiden persoonlijke inkomsten die niet beschouwd kunnen worden als bewijs van 

een sterke financiële band met het land van origine. 

Betrokkene beschikt over bescheiden financiële middelen op de voorgelegde bankrekening. 

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

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. Over de rechtspleging 

 

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

artikel 39/81, zevende lid 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), “doet de 

Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en 

van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 62, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het motiveringsbeginsel, van de artikelen 

21 en 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), van het redelijkheids- en 

het zorgvuldigheidsbeginsel, van het hoorrecht en van artikel 41 van het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie (hierna: het Handvest). 

 

De verzoekende partij licht in haar synthesememorie haar enig middel toe als volgt: 

 

“Het visum wordt geweigerd op basis van artikel 32, 1. b van verordening (EG) nr. 810/2009 van 13 juli 

2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode. 

Op basis van reden ‘13’ wordt gesteld dat er redelijke twijfel bestaat over het voornemen om het 

grondgebied te verlaten voor het verstrijken van het visum. 

 

Als ‘andere’ motieven wordt gegeven: 

Betrokkene is alleenstaande. Betrokkene toont niet afdoende aan te beschikken over resterende familiale 

banden in het land van origine. 

Betrokkene heeft bescheiden persoonlijke inkomsten die niet beschouwd kunnen worden als bewijs van 

een sterke financiële band met het land van origine. 

Betrokkene beschikt over bescheiden financiële middelen op de voorgelegde bankrekening. 

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

Betrokkene reisde niet eerder binnen Schengen. 

Omwille van bovenstaande redenen wordt geoordeeld dat betrokkene onvoldoende garantie biedt op 

terugkeer naar het land van origine. 

 

Eerste onderdeel, 

 

1. De rechtsgrond om het visum te weigeren is artikel 32.1.b van de Verordening (EG) nr. 810/2009 van 

13 juli 2009, tot vaststelling van de gemeenschappelijke visumcode. 

 

Dit artikel houdt in dat er sprake moet zijn van redelijke twijfel over het voornemen om het grondgebied 

van de lidstaat te verlaten voor het verstrijken van de geldigheid van het visum. 

 

Dit begrip houdt in dat het redelijkheidsbeginsel in acht moet worden genomen. 
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Dit is in casu niet het geval. 

 

Zo maakt de beslissing geen enkele melding van de uitnodigingsbrief van de heer KILIC Orhan. In die 

brief wordt evenwel een redelijke uitleg gegeven voor de redenen waarom hij verzoekster naar België 

uitgenodigd heeft. 

 

Het volledig negeren van die brief en van de inhoud van die brief schendt niet alleen de materiële 

motiveringsverplichting die inhoudt dat met alle voorgelegde documenten dient rekening te worden 

gehouden, maar eveneens het redelijkheidsbeginsel. 

 

De redenen die in de uitnodigingsbrief zijn gegeven zijn volledig oprecht en getuigen van volkomen goede 

trouw. Het gaat om personen die relatief kort een relatie hebben aangeknoopt, die er aan denken om 

eventueel samen te wonen of te huwen, maar die voorafgaand willen nagaan of verzoekster zou kunnen 

leven in België. Moest het toeristenvisum zoals de beslissing in feite stelt bedoeld zijn om verzoekster 

lang of langer in België te laten blijven met het oog op huwelijk of samenwoning zou een visum D 

aangevraagd zijn. Het is duidelijk dat dit niet de bedoeling was. In de uitnodigingsbrief wordt uitdrukkelijk 

gesteld dat het gaat om een periode van één maand en dat “zij zeker op tijd zal terugkeren naar Turkije’. 

 

De beslissing miskent zo de materiële motiveringsverplichting en het redelijkheidsbeginsel. 

 

2. Artikel 21.7 van de visumcode bepaalt dat het onderzoek van een aanvraag met name gebaseerd wordt 

op de echtheid en betrouwbaarheid van de overgelegde documenten, alsmede op de geloofwaardigheid 

en betrouwbaarheid van de verklaringen van de aanvrager. 

 

Artikel 21.7 Visumcode is niet opgenomen in de bestreden beslissing, als een rechtsbasis waarop zij 

genomen is. 

De beslissing miskent deze bepaling. De echtheid en betrouwbaarheid van de overgelegde documenten 

is op geen enkele wijze betwist, evenmin als de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de 

verklaringen van verzoekster en bij uitbreiding deze van de heer KILIC Orhan. 

 

De bepaling van artikel 21.7 visumcode vormt de grondslag en uitgangspunt vormt voor de wijze van 

beoordeling van de aanvraag. Deze zijn in casu op geen enkele wijze in aanmerking genomen. Deze 

grondslag is bedoeld om te vermijden dat naar willekeur geoordeeld wordt. 

 

Het ontbreken van een beoordeling op basis van de criteria van artikel 21.7 visumcode houdt een 

schending in op zich van vermeld artikel, en eveneens van de motiveringsverplichting. Dit moet leiden tot 

vernietiging van de beslissing. 

 

3. Repliek op de nota met opmerkingen 

 

3.1. In de nota met opmerkingen worden het eerste en tweede onderdeel van het middel van verzoekster 

samen behandeld. In het eerste onderdeel had verzoekster inzonderheid gewezen op de totale negatie 

door de bestreden beslissing van de uitnodigingsbrief van de heer KILIC. In het tweede onderdeel had 

verzoekster gewezen op het negeren van diverse andere ingediende documenten. 

 

Het gaat evenwel over twee van elkaar onderscheiden onderdelen, wat niet belet dat zij ook in 

samenlezing tot vernietiging moeten leiden. Verzoekster zal onder het tweede onderdeel hier ook nog kort 

op repliceren. 

 

Te buiten gelaten de relatief verwarrende en bij momenten louter de wet citerende ‘weerlegging’ door 

verweerder van de precieze argumenten van verzoekster worden volgende opmerkingen gemaakt. 

 

3.2.In het eerste onderdeel had verzoekster inzonderheid gewezen op de totale negatie door de bestreden 

beslissing van de uitnodigingsbrief van de heer K. (…). 

 

De uitnodigingsbrief van de heer K. (…) diende in de beslissing overwogen te worden bij de beoordeling 

van het voornemen op terugkeer. 
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Verweerder stelt in de nota (pagina 6, derde laatste alinea) dat werd rekening gehouden met de door 

verzoekster voorgelegde documenten omdat de Staatssecretaris anders ‘eenvoudigweg niet tot dergelijke 

conclusie kon komen met betrekking tot de beweerde intentie’. 

 

Dit slaat nergens op. Het verder verweer in de nota met opmerkingen maakt dit duidelijk. In de beslissing 

is nergens verwezen naar de uitnodigingsbrief en ook geen enkel motief steunt op de inhoud van die 

uitnodigingsbrief, laat staan op de vermelding in die brief dat de intentie aanwezig is om te gaan 

samenonen. Maar in de nota met opmerkingen wordt dan wel als nieuw motief gegeven dat ‘één en ander 

klemt nu verzoekende partij in België een partner blijkt te hebben én het bovendien uitdrukkelijk de 

bedoeling zou zijn om met de partner te gaan samenwonen.’ 

 

Te buiten gelaten dat dergelijk nieuw motief niet voor gevolg kan hebben dat de motivering van de 

bestreden beslissing nu wel afdoende zou zijn, wordt opgemerkt dat de ganse redenering in de nota die 

in dat kader ontwikkeld wordt met betrekking tot het voornemen tot terugkeer te verwerpen is. Verzoekster 

(en haar partner) zijn op dit punt volledig open en eerlijk. De inhoud van de brief is geciteerd onder de 

‘Feiten’. Maar eerlijkheid wordt blijkbaar niet meer geloofd. Moest verzoekster (en haar partner) een 

andere intentie gehad hebben en de bedoeling om in België te blijven, zou de uitnodigingsbrief een andere 

inhoud gehad hebben, en zou er gezwegen zijn over het element ‘relatie’ en het voornemen om later te 

bepalen waar zij in de toekomst zullen wonen. 

 

Verzoekster heeft in het onderdeel duidelijk gesteld waarom de uitnodigingsbrief effectief in overweging 

diende genomen te worden. Als weerlegging stelt verweerder dat verzoekster zou stellen dat de beslissing 

‘met alle voorgelegde documenten’ rekening moet houden. Verzoekster heeft dit niet zo gesteld; wat wel 

is gesteld is dat bij het beoordelen van de ingediende documenten zowel met de kwaliteit (inhoud) ervan 

als met de kwantiteit (één document negeren is anders dan diverse documenten negeren) moet rekening 

worden gehouden. De brief van de heer K. (…) is een belangrijk inhoudelijk en dus kwalitatief document. 

 

De Staatssecretaris moet oordelen op basis van artikel 14 van de Visumcode, met name artikel 14, 1, a 

dat vereist dat ‘het doel’ van de reis moet blijken. Een belangrijk onderdeel om het voornemen op 

terugkeer te beoordelen is het doel van de reis. In die zin diende de uitnodigingsbrief van de heer K. (…) 

wel beoordeeld te worden. Verweerder bevestigt deze vereiste minstens impliciet door thans in de nota 

te stellen dat dit ‘eenvoudigweg’ niet anders kon (p. 6, derde laatste alinea); maar het is niet gebeurd. 

 

3.3. Op zich is het evenmin een motief dat het de bedoeling is ‘om met de partner te gaan samenwonen’. 

Blijkbaar is dit voor verweerder een belangrijk motief (niet opgenomen in de bestreden beslissing) daar 

hij dit driemaal vooropstelt en op pagina 8 het nodig vindt om dit in vet te vermelden. 

 

De bedoeling van de komst naar België was precies om verzoekster kennis te laten maken met de 

Belgische samenleving, om dan daarna (met uitdrukkelijke vermelding dat zij terugkeert naar Turkije) te 

bepalen in welk land de partners zouden gaan samenleven, in België of in Turkije. 

 

In dat kader had verzoekster gesteld dat zo zij effectief in het kader van haar relatie in België wenste te 

blijven zij wel een visum type D zou hebben aangevraagd; Verweerder noemt dit argument ‘weinig ernstig’ 

omdat een visum type C aan minder strenge voorwaarden zou onderworpen zijn dan een visum type D. 

Op zich is dit geen weerlegging van het standpunt van verzoekster, zelfs als de vooropstelling van 

verweerder zou opgaan, quod non. 

Verzoekster betwist dat de beweerde minder strenge voorwaarden op enige wijze heeft meegespeeld. 

Het is overigens betwistbaar dat de voorwaarden ‘minder streng’ zouden zijn. Het gaat om andere 

voorwaarden, die ieder hun eigen vereisten inhouden. Het begrip ‘streng’ is hier uit den boze. 

 

3.4. In verband met het inschatten van de redelijke twijfel stelt verweerder dat het niet vereist is dat de 

Staatssecretaris absolute zekerheid krijgt over het voornemen van de aanvrager om het grondgebied te 

verlaten, laat staan dat de Staatssecretaris ertoe zou gehouden zijn te motiveren nopens de door 

verzoekster aangebrachte ‘redelijke uitleg’ waarom zij haar partner in België wenst te bezoeken. 

Verweerder beschikt over ‘een beoordelingsmarge’. 

 

Dit houdt evenwel niet in dat op willekeurige wijze, en ondermeer door selectief de voorgebrachte 

documenten te beoordelen, mag geoordeeld worden. 

 

In de nota wordt nu naar dit artikel 14 van de Visumcode verwezen; dit artikel is volledig afwezig in de 

bestreden beslissing. Ook in die zin ontbreekt de wettelijke basis waarop de beoordeling dient te 
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geschieden, en is de formele motivering geschonden. Het volstaat niet om dit thans in de nota met 

opmerkingen aan te halen. Verweerder kan in de nota geen motieven aanhalen die niet in de bestreden 

beslissing aanwezig waren om de motivering alsnog als afdoende te laten kwalificeren. 

 

3.5. De nota verwijst enkele keren naar het arrest Koushkaki van het HvJ van 19 december 2019, met 

name naar de punten 62, 67-69 en 71-72. 

 

In deze punten wordt gesteld dat de bevoegde autoriteiten over een beoordelingsmarge beschikken; dat 

redelijke twijfel niet vereist dat de autoriteiten zekerheid verkrijgen over het voornemen om het 

grondgebied te verlaten; dat enerzijds de algemene situatie in het land van de aanvrager, en anderzijds 

zijn persoonlijke omstandigheden en het eventueel bestaan van eerdere legale of illegale verblijven in de 

beoordeling betrokken worden; dat het aan de aanvrager is om informatie te verschaffen aan de hand 

waarvan zijn voornemen om het land te verlaten kan beoordeeld worden en dat die informatie moet 

aangetoond worden aan de hand van relevante en betrouwbare bewijzen. 

 

Verweerder citeert punt 73 van het arrest niet; dit punt is evenwel de conclusie uit de voorgaande 

overwegingen. In punt 73 wordt gesteld dat artikel 32, lid 1 van de Visumcode, juncto artikel 21, lid 1 

daarvan, in die zin moet worden uitgelegd dat dit veronderstelt dat de autoriteiten in het licht van de 

algemene situatie in het land waarin de aanvrager woont en zijn persoonlijke omstandigheden de redelijke 

twijfel moeten beoordelen. 

De toepassing van de principes van het arrest Koushkaki maakt, integendeel tot wat verweerder stelt, 

duidelijk dat artikel 32, lid 1 Visumcode op zich, minstens artikel 32, lid 1, juncto 21 Visumcode, niet op 

een correcte wijze werd toegepast. 

 

-Er is in de bestreden beslissing geen enkele overweging ‘in het licht van de algemene situatie in het land 

van herkomst’, in casu Turkije. Dit ‘licht’ is er niet. Het is evenwel een wezenlijk onderdeel dat bij de 

beoordeling moet in overweging worden genomen. Reeds om die reden faalt de beslissing. Zij is in strijd 

met punt 69 en 73 van vermeld arrest. 

 

-Het arrest stelt dat de aanvrager informatie moet verstrekken aan de hand waarvan het voornemen op 

terugkeer dient beoordeeld te worden. Verzoekster heeft ondermeer door de uitnodigingsbrief van de heer 

KILIC dergelijke informatie gegeven. Deze brief wordt volledig genegeerd. De beslissing is in strijd met 

punt 71 van vermeld arrest. 

 

-In het arrest wordt gesteld dat een beoordelingselement het eventuele bestaan van eerdere legale of 

illegale verblijven kan zijn. In casu is dit niet het geval. De bestreden beslissing zet hier effectief de zaken 

op haar kop door precies als motief te gebruiken dat verzoekster nog niet eerder reisde binnen Schengen. 

Een motief kan moeilijk meer in tegenspraak zijn met het arrest dan dergelijk motief. (zie ook verder) 

 

3.6. Verweerder verwijst nog naar bijlage II bij de Visumcode waar de documenten vermeld worden aan 

de hand waarvan het voornemen kan getoetst worden. 

 

Verzoekster wijst er op dat een bijlage geen wet is, en de aanwending ervan relatief is. 

 

Verder stelt de bijlage II als eerste zin dat het gaat om een ‘niet-limitatieve lijst van bewijsstukken’. 

Verzoekster heeft diverse documenten voorgelegd, zoals hoger aangeduid. 

 

De bijlage stelt verder onder punt A ‘Doel van de reis’ dat voor reizen in het kader van toerisme of met 

een privékarakter ondermeer de uitnodiging van de eventuele gastheer/gastvrouw het doel kan doen 

blijken. Het doel van de reis kan niet losgekoppeld worden van het voornemen op terugkeer, en vice versa. 

 

Verweerder verwijst naar de vijf documenten die in de bijlage onder B zijn opgenomen: 1. Reservering 

retour- of rondreisticket; 2. Bewijs financiële middelen in het land van verblijf; 3.bewijs van dienstverband: 

bankafschriften; 4. Eigendomsbewijzen onroerend goed; 5. Bewijs integratie land van verblijf: 

familiebanden, beroepssituatie. 

 

Van de vijf vereiste documenten werden er drie voorgelegd. 

 

Het retourticket kon uiteraard niet worden voorgelegd daar verzoekster dit maar kon boeken op het 

ogenblik dat het visum verstrekt zou worden. Dit kon zo nodig nog altijd door de autoriteiten als 

voorwaarde aan de effectieve aflevering van het visum gekoppeld worden. Dit gebeurde niet. Het 
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ontbreken van dit retourticket is overigens niet als motief voor de weigering opgenomen in de bestreden 

beslissing. Verweerder kan niet post factum haar motivering lopende deze procedure aanvullen. Het is de 

motivering van de bestreden beslissing die voorligt. 

 

Het eigendomsbewijs van onroerend goed werd niet voorgelegd, omdat verzoekster geen onroerend goed 

heeft. 

 

De verwijzing in de nota naar de bijlage II Visumcode weerlegt het middel van verzoekster op geen enkele 

wijze. 

 

Tweede onderdeel, 

 

1. De bestreden beslissing negeert diverse andere documenten die werden ingediend. Zo houdt zij geen 

rekening met de verbintenis tot tenlasteneming, het bewijs dat verzoekster speciaal haar jaarlijkse 

vakantie had opgenomen om naar België te kunnen komen, dat zij niet alleen een bewijs van 

tewerkstelling in Turkije, maar ook een aansluitingsattest bij de Sociale Zekerheidskas en een fiche 

vennootschapsbelasting had voorgelegd, en ook een loopbaanoverzicht. Er wordt herhaald dat ook de 

uitnodigingsbrief niet is overwogen. 

 

Deze documenten zijn op geen enkele wijze door de bestreden beslissing in overweging genomen. 

 

Reeds om redenen van duidelijke schending van de materiële motiveringsverplichting die vereist dat alle 

ingediende documenten overwogen worden, dient de beslissing vernietigd te worden. 

 

2. Repliek op de nota met opmerkingen 

 

Verzoekster verwijst naar wat onder het eerste onderdeel onder punt 3 gesteld is met het niet in 

overweging nemen van de uitnodigingsbrief. 

 

In dit tweede onderdeel wordt nog gewezen op vijf andere documenten waarmee evenmin rekening is 

gehouden. 

Minstens is de samenlezing van het eerste en tweede onderdeel op het punt van het negeren van de 

ingediende documenten een afdoende grond voor vernietiging. 

 

Naast het negeren van inhoudelijke en kwalitatieve documenten, is ook het gegeven dat een groot aantal 

(vijf) ingediende documenten niet beoordeeld wordt (de kwantitatieve negatie van documenten) een 

schending van de motiveringsplicht. 

 

Derde onderdeel, 

 

1. De opgegeven motieven zijn niet afdoende om te besluiten tot redelijke twijfel. 

 

-Betrokkene is alleenstaande en toont niet afdoend aan te beschikken over resterende familiale banden 

in het land van origine. 

 

Dit kan op zich geen argument zijn. Het zou er op neerkomen dat alleenstaanden geen toeristenvisum 

meer zouden kunnen bekomen. Verder wordt opgemerkt dat in de uitnodigingsbrief duidelijk de stand van 

de relatie van verzoekster met de heer K.O. (…) is aangeduid, en dat het gegeven dat zij alleenstaande 

is in die zin niet in haar nadeel kan geïnterpreteerd worden. 

Verzoekster heeft diverse familiebanden in Turkije. Bijvoorbeeld haar moeder woont in dat land. Er kan 

toch niet gevraagd worden dat bij de aanvraag van een toeristenvisum deze familiebanden worden 

voorgelegd. 

 

-Betrokkene heeft bescheiden persoonlijke inkomsten die niet beschouwd kunnen worden als bewijs van 

een sterke financiële band met het land van origine. 

 

Dit motief is onjuist. Verzoekster werkt als zorgkundige voor de firma Ö.M.A. (…), dit is één van de grootste 

Turkse firma’s actief in de zorgsector. Dat zij daar werkt blijkt uit de ingediende stukken. 

Zij heeft een inkomen van 4.253 Turkse lira, wat overeenkomst met ongeveer 280 euro. Verder heeft zij 

nog een soort pensioen van haar overleden vader van 1.350 lira, waarvan de helft aan haar en haar 
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moeder toekomt. Alles samen heeft zij een maandinkomen van 362 euro, wat naar Turkse maatstaven 

een normaal inkomen is. 

Het is niet afdoende te argumenteren dat het beweerd (maar onjuist) bescheiden persoonlijke inkomen 

geen bewijs zou vormen van een sterke financiële band. Dit is wel een voldoend sterke band gezien het 

levensniveau in Turkije. Komt daar bij dat verzoekster een sterke band heeft met Turkije door haar 

tewerkstelling. De beslissing rept met geen woord over die tewerkstelling op zich als band met Turkije. 

 

-Betrokkene beschikt over bescheiden financiële middelen op de voorgelegde bankrekening. 

 

Verzoekster heeft, zoals vermeld in het overzicht van documenten bankrekeningen (meervoud) 

voorgelegd. Het gaat om volgende rekeningen en bedragen:  

-AKBANK TR31 0004 6010 4788 8000 0450 08, voor ongeveer 56000 TL (Turkse lira) of 3.733 euro.  

-ZIRAAT BANKASI TR35 0001 0000 3648 9035 5450 05 voor ongeveer 3.000€.  

In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 6.733 euro. Het is niet ernstig om dergelijk bedrag als 

bescheiden te kwalificeren. De bankrekeningen (meervoud) werden bovendien bekrachtigd door een 

Notaris. 

Op haar bankrekening staan naar Turkse normen meer dan bescheiden middelen. De vraag is overigens 

waar de beslissing de norm haalt om over al of niet bescheiden financiële middelen te gewagen. Door 

bijvoorbeeld niet concreet te zeggen wat dit naar de mening van de beslissing inhoudt, is dergelijk motief 

waardeloos. 

De beslissing negeert bijgevolg de verplichting om de voorgelegde documenten feitelijk juist en rigoureus 

te beoordelen. In de beslissing is slechts sprake van ‘de voorgelegde bankrekening’, terwijl er twee 

bankrekeningen werden neergelegd. Ook de beoordeling zelf als bescheiden is feitelijk niet afdoende; 

 

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

 

Verzoekster heeft inderdaad geen eigendom. Op zich kan dit geen motief zijn, daar dit zou inhouden dat 

personen die geen eigendom hebben niet of moeilijk nog een toeristenvisum kunnen bekomen. In casu 

dient dit ook geplaatst te worden rekening houdend met het geheel van aangebrachte elementen. De 

beslissing doet dit niet. 

 

-Betrokkene reisde niet eerder binnen Schengen. 

 

Dit is geen ernstig motief. Integendeel. Het feit dat iemand reeds gereisd heeft binnen Schengen maakt 

de kans evident groter dat die in het gebied blijft daar die normaal reeds voorgaande contacten heeft en 

ook weet hoe het leven in het gebied zich voordoet. 

Met dit motief zou aan ieder persoon die nooit in Schengen gereisd heeft een visum kunnen ontzegd 

worden. Het is ook een absurd argument. Ook personen die reeds binnen Schengen gereisd hebben, 

hebben uiteraard ooit een eerste visum moeten vragen en dus op een ogenblik dat zij ‘niet eerder binnen 

Schengen gereisd hebben’. 

In het arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 184 694 van 30 maart 2017 werd 

geoordeeld dat de overweging ‘nog niet eerder naar Schengen reisde’ niet voldoende daadkrachtig is om 

de bestreden beslissing te schragen daar de beslissing dit niet motiveert ten opzichte van de andere 

stukken. 

 

Het gegeven dat verwerende partij over een ruime beoordelingsmarge beschikt vereist anderzijds dat het 

moet gaan om deugdelijke motieven en aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag. 

(RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS, 14 juli 2008, nr. 185.388). 

 

Ook bij beoordeling van de concrete motieven blijkt dat deze niet deugdelijk zijn en niet voldoende feitelijke 

grondslag hebben. 

 

Zij maken een schending uit van artikel 32 van de verordening EG 810/2009, van het redelijkheidsbeginsel 

en van de materiële motiveringsverplichting. De beslissing is minstens niet zorgvuldig. 

 

2. Repliek op de nota met opmerkingen 

 

2.1. De nota stelt in eerste instantie dat verzoekster in dit middelenonderdeel de verschillende motieven 

van de bestreden beslissing ‘isoleert’. Een objectieve lezing van het onderdeel leert dat dit niet het geval 

is. Verzoekster spreekt over de ‘concrete beoordeling van de concrete motieven’, wat een globale 

overweging inhoudt. Uiteraard wordt het geheel gevormd door de som van de onderdelen. 
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De nota stelt verder dat de Raad enkel een wettigheidstoezicht heeft en niet de kritiek op de feitelijke 

vaststellingen kan weerhouden en niet de opportuniteit van de beslissing moet onderzoeken. Verzoekster 

heeft nergens het tegendeel gesteld. Maar een onderdeel van de wettigheidscontrole houdt een controle 

in op de motivering, die op haar beurt vereist dat de motieven afdoende zijn en feitelijke grondslag hebben. 

 

Zoals uit de lezing van dit onderdeel blijkt beantwoorden de motieven niet aan vermelde vereisten. Zij zijn 

op diverse punten gewoonweg feitelijk onjuist. 

 

De nota beperkt zich overigens tot algemeenheden en laat na, een enkel onderdeel niet te na gesproken, 

in te gaan op de kritieken van verzoekster op die motieven. 

 

2.2. De nota stelt dat de documenten in de Turkse taal zijn zodat zij onvoldoende op hun inhoud kunnen 

worden getoetst. In hun algemeenheid is die bewering onjuist. Maar het is geen motief van de bestreden 

beslissing en kan hier niet post factum worden ontwikkeld. 

 

De documenten zijn verder documenten onderandere in verband met tewerkstelling (loonfiches, sociale 

zekerheid) en dergelijke, die voor iedere leek begrijpbaar zijn; het gaat ook om namen, cijfers, getallen. 

Het is niet ernstig om op te werpen dat zij omwille van de taal niet zouden kunnen beoordeeld worden. Ze 

werden overigens ingediend bij het Belgisch consulaat in Istanbul, waar die taal gekend is en begrepen 

wordt. 

 

In verband met het maandinkomen van 362 euro in Turkije stelt de nota dat verzoekster nalaat te staven 

dat dit in Turkije een normaal inkomen is. Dergelijke door verweerder perfect gekende realiteit moet niet 

gestaafd worden. Verweerder is perfect op de hoogte van de levensstandaard in Turkije. 

 

In verband met het motief dat verzoekster niet eerder reisde naar Schengen had verzoekster verwezen 

naar het arrest RvV nr. 184 694 van 30.3.2017. De nota stelt nu dat vermeld arrest slechts door twee 

motieven werd gesteund, quod non in casu. 

 

Het gaat in casu niet om het aantal motieven; de opmerking is overigens onjuist daar lezing van het arrest 

van 30.3.2017 leert dat de beslissing op drie motieven steunde. Dit belet niet dat in het geciteerde arrest 

het niet reizen binnen Schengen als een essentieel motief voor de vernietiging werd gehanteerd. 

Verzoekster verwijst in dit kader nog ten overvloede naar wat hoger geciteerd werd uit punt 69 van het 

arrest Koushkaki, waar precies eerdere legale of illegale verblijven een beoordelingspunt uitmaken, en a 

contrario dus niet het gegeven dat er nog nooit binnen Schengen werd gereisd. 

 

Vierde onderdeel, 

 

De beslissing miskent ook het hoorrecht en het recht op tegenspraak. 

 

Artikel 21.8 van de visumcode bepaalt dat de consulaten bij het onderzoek van de aanvraag in 

gerechtvaardigde gevallen betrokkene kunnen oproepen voor een interview en om aanvullende 

documenten kunnen verzoeken. 

Dit impliceert een specifieke hoorverplichting. 

 

Wanneer de beslissing een probleem zou hebben met de niet aangetoonde resterende familiebanden van 

verzoekster in Turkije had zij hier eenvoudigweg over kunnen gehoord worden. Het is volkomen logisch 

dat verzoekster in dat kader geen bewijzen had voorgebracht daar dit in haar hoofde de evidentie zelve 

was en niet essentieel leek in het kader van een toeristenvisum voor een evident tijdelijk verblijf. 

 

Wanneer de beslissing een probleem maakt over de omvang of ‘bescheidenheid’ van het beroepsinkomen 

of van het bedrag op de bankrekening, had zij verzoekster hier ook eenvoudig over kunnen horen zodat 

zij op dit punt tegenspraak had kunnen bieden en kunnen wijzen op de reële leefsituatie in Turkije. 

 

Wanneer de beslissing een probleem maakt van het feit dat verzoekster alleenstaande is, had zij over dit 

aspect verzoekster kunnen horen, ondermeer naar haar intenties. Het mag herhaald dat de beslissing op 

dit punt de uitnodigingsbrief die dit heeft toegelicht volledig genegeerd heeft. 
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De beslissing kan niet eerder wat vooropstellen op basis van loutere veronderstellingen of niet 

gefundeerde afleidingen zonder verzoekster vooraf de mogelijkheid te geven haar standpunt erover 

kenbaar te maken. 

 

Ook het hoorrecht en artikel 21.8 visumcode werden geschonden.” 

 

3.2. Luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het 

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter 

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet 

worden begrepen: “de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze 

waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden” (RvS 17 december 2004, 

nr. 138.590; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972). 

 

De Raad merkt op dat de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 41 van het Handvest, doch 

nalaat in haar enig middel om duidelijk uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing deze 

bepaling schendt. 

 

Het enig middel is in die mate dan ook onontvankelijk. 

 

3.3. Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van artikel 62, eerste lid van de 

Vreemdelingenwet, kan de Raad enkel vaststellen dat deze bepaling niet bestaat. In zoverre de 

verzoekende partij doelt op een schending van artikel 62, §1 van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad 

erop dat de verzoekende partij niet dienstig kan verwijzen naar een schending van deze bepaling. De in 

artikel 62, §1 van de Vreemdelingenwet geboden mogelijkheid om relevante elementen aan te voeren is 

in voormelde bepaling enkel voorzien in geval van beslissingen tot intrekking of beëindiging van een 

verblijfsmachtiging of verblijfsrecht van meer dan drie maanden op het grondgebied. In casu blijkt 

geenszins dat de bestreden beslissing een dergelijke beslissing betreft. In zoverre de verzoekende partij 

beoogde de schending aan te voeren van artikel 62, §2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, wijst de 

Raad op wat volgt.  

 

3.4. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 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. Het begrip "afdoende" impliceert dat 

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

beslissing. Hetzelfde geldt voor artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan tot de 

weigering van de afgifte van het visum kort verblijf wordt besloten. 

 

In de motivering van de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, met name 

artikel 32 van de Visumcode. 

 

Wat betreft de motivering in feite, wordt vastgesteld dat er redelijke twijfel bestaat over het voornemen 

van de verzoekende partij om het grondgebied van de lidstaten voor het verstrijken van het visum te 

verlaten. Daarbij concretiseert de gemachtigde van de staatssecretaris dat er onvoldoende garantie op 

terugkeer naar het land van origine kon worden vastgesteld aangezien de verzoekende partij 

alleenstaande is en niet afdoende aantoont te beschikken over resterende familiale banden in het land 

van origine, dat zij bescheiden persoonlijke inkomsten heeft die niet beschouwd kunnen worden als bewijs 

van een sterke financiële band met het land van origine, dat zij over bescheiden financiële middelen 

beschikt op de voorgelegde bankrekening, dat zij niet aantoont te beschikken over een eigendom in het 

land van origine en zij niet eerder binnen Schengen reisde.  

 

De verzoekende partij maakt niet duidelijk op welk punt voormelde motivering haar niet in staat stelt te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat 

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht.  

 

Betreffende de aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht in het licht van de artikelen 14 

en 21 van de Visumcode, verwijst de Raad naar de uiteenzetting in punten 3.10. en 3.11. Betreffende de 
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aangevoerde schending van de formele motiveringsplicht daar inhoudelijke en kwalitatieve documenten 

niet worden beoordeeld, verwijst de Raad naar wat uiteengezet wordt in punt 3.14. 

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.5. Uit de synthesememorie blijkt dat de verzoekende partij kritiek uit op de weigeringsmotieven, vermeld 

in de bestreden beslissing. Aldus voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling van de 

aanvraag in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag 

is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de 

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis van 

zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de 

ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn 

die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

De voorgehouden schendingen van de materiële motiveringsplicht alsook van het zorgvuldigheids- en 

redelijkheidsbeginsel worden onderzocht in het licht van de aangevoerde schending van artikel 32 van de 

Visumcode. 

 

3.6. Artikel 23, lid 4 van de Visumcode bepaalt dat een visum kan worden geweigerd overeenkomstig 

artikel 32, lid 1 van de Visumcode. 

 

Artikel 32, lid 1 van de Visumcode bepaalt: 

 

“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 
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aanvrager of zijn voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van de 

geldigheid van het aangevraagde visum.” 

 

Er zijn dus verschillende gronden voorzien in de Visumcode op grond waarvan de gemachtigde de 

visumaanvraag kan weigeren. 

 

Bij het onderzoek van een aanvraag voor een visum kort verblijft beschikt de gemachtigde over een ruime 

beoordelingsmarge met betrekking tot de relevante toepassingsvoorwaarden van de artikelen 23, lid 4 en 

32, lid 1 van de Visumcode en de beoordeling van de relevante feiten, om te bepalen of één van die 

weigeringsgronden aan de aanvrager kan worden tegengeworpen (HvJ 19 december 2013, C-84/12, 

Koushkaki, pt. 60-63). 

 

De bedoeling van de Uniewetgever om die autoriteiten een beoordelingsmarge te laten, volgt overigens 

uit de bewoordingen van de artikelen 21, lid 1, en 32, lid 1 van die code. Deze bepalingen verplichten die 

autoriteiten een “toetsing [te verrichten] van de vraag of de aanvrager een risico van illegale immigratie” 

vertegenwoordigt, “bijzondere aandacht” te schenken aan bepaalde aspecten van diens situatie, en te 

bepalen of er “redelijke twijfel” bestaat over bepaalde aspecten. 

 

De vaststelling dat één van de opgesomde weigeringsgronden, zoals vermeld onder artikel 32, lid 1 

hiervoor geciteerd, kan worden tegengeworpen, volstaat om een visumaanvraag te weigeren. 

 

3.7. In casu is de bestreden beslissing in wezen gesteund op artikel 32, lid 1, b) van de Visumcode waarbij 

wordt gesteld dat het voornemen van de verzoekende partij om het grondgebied van de lidstaat voor het 

verstrijken van het visum te verlaten niet kon worden vastgesteld. 

 

De Raad herinnert eraan dat de weigeringsgrond voorzien in artikel 32, lid 1, b) van de Visumcode, inhoudt 

dat er redelijke twijfel bestaat over het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de lidstaten 

te verlaten voor het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum. Het is dus geenszins 

vereist dat de gemachtigde, om te bepalen of hij gehouden is een visum af te geven, zekerheid krijgt over 

het voornemen van de aanvrager om het grondgebied voor het verstrijken van de geldigheid van het 

aangevraagde visum te verlaten. Hij dient daarentegen te bepalen of er redelijke twijfel over dat 

voornemen bestaat, waarbij hij over een beoordelingsmarge beschikt (HvJ 19 december 2013, C-84/12, 

Koushkaki, pt. 67-69). De gemachtigde moet daartoe een individueel onderzoek van de visumaanvraag 

verrichten waarin rekening wordt gehouden met, enerzijds, de algemene situatie in het land waar de 

aanvrager woont en, anderzijds, zijn persoonlijke omstandigheden, met name zijn gezins-, sociale en 

economische situatie, het eventuele bestaan van eerdere legale of illegale verblijven in een van de 

lidstaten alsmede zijn banden in het land waarin hij woont en in de lidstaten. 

 

In dit kader verwijst de Raad naar artikel 14 van de Visumcode dat luidt als volgt : 

 

“1. Van aanvragers van een eenvormig visum wordt verlangd dat zij het volgende verstrekken: 

a) documenten waaruit het doel van de reis blijkt; 

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

c) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende middelen van bestaan heeft zowel voor de duur 

van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis 

naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert deze middelen 

legaal te verkrijgen, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), en lid 3, van de Schengengrenscode; 

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

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

(…). 

3. Een niet-limitatieve lijst van bewijsstukken die het consulaat van de aanvrager kan verlangen om te 

verifiëren of wordt voldaan aan de voorwaarden van de leden 1 en 2, is opgenomen in bijlage II.” 

 

Krachtens artikel 14, lid 1, d) van de Visumcode staat het de aanvrager vrij om bij zijn aanvraag voor een 

visum kort verblijf de informatie te verstrekken aan de hand waarvan zijn voornemen om het grondgebied 

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

worden beoordeeld. Het is aldus aan de visumaanvrager om de informatie te verstrekken, waarvan de 

geloofwaardigheid moet worden aangetoond met relevante en betrouwbare bewijzen, die de 

twijfel kunnen wegnemen over zijn voornemen om het grondgebied van de lidstaten vóór het verstrijken 

van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten (HvJ 19 december 2013, C-84/12, Koushkaki, 

pt. 71-72). 
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In die zin preciseert de bijlage II bij de Visumcode een aantal documenten aan de hand waarvan het 

voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de lidstaten te verlaten kan worden getoetst, met 

name: 

 

“1. reservering van een retour- of rondreisticket; 

2. bewijs van financiële middelen in het land van verblijf; 

3. bewijs van een dienstverband: bankafschriften; 

4. eigendomsbewijzen van onroerend goed; 

5. bewijs van integratie in het land van verblijf: familiebanden; beroepssituatie.” 

 

3.8. Uit de motieven de bestreden beslissing blijkt dat het besluit van de gemachtigde dat het voornemen 

tot terugkeer naar het land van herkomst voor het verstrijken van het visum in hoofde van de verzoekende 

partij niet kan worden vastgesteld, is gebaseerd op de vaststelling dat verzoekende partij onvoldoende 

garantie biedt tot terugkeer omwille van volgende cumulatieve redenen: 

 

1) de verzoekende partij is alleenstaand en toont niet afdoende aan te beschikken over resterende 

familiale banden in het land van origine,  

2) de verzoekende partij heeft bescheiden persoonlijke inkomsten die niet beschouwd kunnen worden als 

bewijs van een sterke financiële band met het land van origine, 

3) de verzoekende partij beschikt over bescheiden financiële middelen op de voorgelegde bankrekening,  

4) de verzoekende partij toont niet aan te beschikken over een eigendom in het land van origine,  

5) de verzoekende partij reisde niet eerder binnen Schengen.  

 

De gemachtigde komt vervolgens tot het besluit dat de verzoekende partij onvoldoende garantie biedt op 

terugkeer naar het land van origine. 

 

Voormelde motieven betreffen in wezen vaststellingen die voortvloeien uit het individueel onderzoek dat 

de gemachtigde dient te verrichten in het licht van artikel 32, lid 1, b) van de Visumcode om na te gaan of 

er in casu een redelijke twijfel bestaat over het voornemen van de verzoekende partij tot terugkeer naar 

het land van herkomst. 

 

Zoals hierboven gesteld moet de gemachtigde rekening houden met enerzijds de algemene situatie in het 

land waarin de verzoekende partij woont, en anderzijds, haar persoonlijke omstandigheden, zoals onder 

andere haar gezins-, sociale en economische situatie en haar banden in haar land van herkomst en in de 

lidstaten. 

 

De eerste vaststelling heeft betrekking op haar sociale en gezinssituatie in het land van herkomst en haar 

banden met het land van herkomst. 

 

De tweede, derde en vierde vaststellingen hebben betrekking op haar economische situatie en haar 

banden met het land van herkomst, waarbij de tweede en de derde vaststelling eveneens betrekking 

hebben op de algemene situatie in het land van herkomst.  

 

De vaststellingen dat zij nog niet eerder binnen het Schengengrondgebied heeft gereisd heeft betrekking 

op een onderzoek naar haar banden met de lidstaten. 

 

In dat mate dat deze vaststellingen een weergave vormen van haar persoonlijke situatie, meer bepaald 

haar gezins-, sociale en economische situatie en haar banden in haar land van herkomst alsook haar 

banden met lidstaten, zijn ze pertinent voor het onderzoek dat de gemachtigde in het licht van artikel 32, 

lid 1, b) van de Visumcode moet verrichten. De Raad acht een vermelding van deze vaststellingen in de 

bestreden beslissing dan ook niet in strijd met artikel 32 van de Visumcode. 

 

3.9. De verzoekende partij meent dat in casu de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel niet in acht 

neemt daar geen melding gemaakt wordt van de uitnodigingsbrief van de heer K., dat in die brief evenwel 

een redelijke uitleg wordt gegeven voor de redenen waarom hij de verzoekende partij naar België heeft 

uitgenodigd, dat het volledig negeren van de brief en van de inhoud ervan niet alleen de materiële 

motiveringsplicht schendt maar eveneens het redelijkheidsbeginsel, dat de redenen die in de 

uitnodigingsbrief zijn gegeven volledig oprecht zijn en getuigen van volkomen goede trouw, dat het gaat 

om personen die relatief kort een relatie hebben aangeknoopt, die er aan denken om eventueel samen te 

wonen of te huwen, maar die voorafgaand willen nagaan of de verzoekende partij zou kunnen leven in 
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België, dat moest het toeristenvisum bedoeld zijn om, zoals de beslissing in feite stelt, haar lang of langer 

in België te laten blijven met het oog op een huwelijk of samenwoning een visum D aangevraagd zou zijn, 

dat het duidelijk is dat dit niet de bedoeling was, dat in de uitnodigingsbrief uitdrukkelijk wordt gesteld dat 

het gaat om een periode van één maand en dat de verzoekende partij zeker op tijd zal terugkeren naar 

Turkije.  

 

De Raad herhaalt vooreerst dat de vaststelling dat één van de opgesomde weigeringsgronden, zoals 

vermeld onder artikel 32, lid 1 van de Visumcode, kan worden tegengeworpen, volstaat om een 

visumaanvraag te weigeren, dat in casu de bestreden beslissing in wezen gesteund is op artikel 32, lid 1, 

b) van de Visumcode waarbij wordt gesteld dat het voornemen van verzoekende partij om het grondgebied 

van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten niet kon worden vastgesteld. Gelet op 

voorgaande diende de verwerende partij dan ook geenszins te motiveren over verklaringen of 

documenten die niet relevant zijn voor de beoordeling van het voornemen van de verzoekende partij om 

het grondgebied van de lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te 

verlaten.  

 

Het loutere feit dat de bestreden beslissing geen uitdrukkelijke melding maakt van de uitnodigingsbrief 

van de heer K., doet geen afbreuk aan het feit dat de relevante informatie/inhoud uit deze brief in 

ogenschouw werd genomen en werd beoordeeld. Immers, zo blijkt uit de uitnodigingsbrief die zich in het 

administratief dossier bevindt en die de verzoekende partij citeert in haar verzoekschrift, is de enige 

relevante verklaring in de brief van de heer K. voor het beoordelen van het voornemen van de 

verzoekende partij om het grondgebied van de lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het 

aangevraagde visum te verlaten, dat de verzoekende partij op tijd zal terugkeren naar Turkije. Minstens 

toont de verzoekende partij niet aan dat de uitnodigingsbrief nog andere relevante elementen bevatte voor 

deze beoordeling, zoals ook zal blijken uit wat volgt. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk waarom 

betreffende deze verklaring die eigenlijk enkel, zonder meer, lijkt te willen aangeven dat de 

weigeringsgrond vermeld in artikel 32, lid 1, b) van de Visumcode niet van toepassing is, kan gesteld 

worden dat deze redelijkerwijze kan betwijfeld worden. De verzoekende partij kan dan ook niet dienstig 

voorhouden, als repliek op de nota met opmerkingen, dat er geen enkel motief steunt op de inhoud van 

de uitnodigingsbrief. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat in die brief evenwel een redelijke uitleg wordt gegeven voor de 

redenen waarom de heer K. haar naar België heeft uitgenodigd, dat de redenen die in de uitnodigingsbrief 

zijn gegeven volledig oprecht zijn en getuigen van volkomen goede trouw, dat het gaat om personen die 

relatief kort een relatie hebben aangeknoopt, die er aan denken om eventueel samen te wonen of te 

huwen, maar die voorafgaand willen nagaan of de verzoekende partij zou kunnen leven in België, dat in 

de brief vermeld staat dat de intentie aanwezig is om te gaan samenwonen, wordt dit niet betwist in de 

bestreden beslissing, doch blijken uit de redenen waarom de heer K. de verzoekende partij naar België 

heeft uitgenodigd geenszins elementen die betrekking hebben op het beoordelen van het voornemen om 

het grondgebied van de lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te 

verlaten, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan. Zij toont niet aan dat uit de reden tot uitnodiging 

en de intentie te gaan samenwonen een element kan blijken die de redelijke twijfel over een terugkeer, 

zoals die is gemotiveerd in de bestreden beslissing, kan wegnemen, derwijze dat hiermee rekening diende 

te worden gehouden.  

 

De verzoekende partij stelt als repliek op de verweernota ook dat in de voormelde nota een nieuw motief 

wordt gegeven, met name dat “één en ander klemt nu verzoekende partij in België een partner blijkt te 

hebben én het bovendien uitdrukkelijk de bedoeling zou zijn om met de partner te gaan samenwonen”, 

dat een nieuw motief niet voor gevolg kan hebben dat de motivering nu wel afdoende is, dat bovendien 

de ganse redenering in dit kader met betrekking tot het voornemen tot terugkeer in de verweernota te 

verwerpen is, dat zij volledig open en eerlijk zijn geweest, dat eerlijkheid blijkbaar niet meer geloofd wordt, 

dat indien zij een andere intentie en de bedoeling om in België te blijven zou hebben gehad, de 

uitnodigingsbrief een andere inhoud zou hebben gehad en er gezwegen zou zijn over het element ‘relatie’ 

en het voornemen om later te bepalen waar zij in de toekomst zullen wonen. Zij betoogt eveneens als 

repliek op de verweernota dat het evenmin een motief is dat het de bedoeling is om met de partner te 

gaan samenwonen, dat dit blijkbaar voor de verwerende partij een belangrijk motief is, dat niet opgenomen 

is in de bestreden beslissing, daar het driemaal wordt herhaald in de nota met opmerkingen. Zij wijst erop 

dat het de bedoeling was om naar België te komen precies om haar kennis te laten maken met de 

Belgische samenleving, om daarna, met uitdrukkelijke vermelding dat zij terugkeert naar Turkije, te 

bepalen in welk land zij zouden gaan samenleven, België of Turkije. Voormeld betoog betreft aldus kritiek 

tegen de bemerking in de nota met opmerking dat “één en ander klemt nu verzoekende partij in België 
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een partner blijkt te hebben én het bovendien uitdrukkelijk de bedoeling zou zijn om met de partner te 

gaan samenwonen”. De Raad kan enkel vaststellen dat een dergelijk motief niet is terug te vinden in de 

bestreden beslissing. Deze reden wordt - hoewel dit inderdaad wordt opgeworpen in de nota - noch 

expliciet noch impliciet, aangehaald in de bestreden beslissing in het licht van de conclusie dat het 

voornemen van de verzoekende partij om het grondgebied te verlaten voor het verstrijken van de termijn 

van het visum te verlaten niet kon worden vastgesteld. Het betoog van verzoekende partij is om die reden 

dan ook niet dienstig. De vaststelling dat deze reden wel wordt aangehaald in de nota met opmerkingen, 

doet hieraan geen afbreuk, aangezien het een argument betreft dat pas voor het eerst in deze nota wordt 

opgeworpen. Het is dan ook ten overvloede dat de Raad herhaalt dat de verzoekende partij niet aantoont 

dat uit de reden tot uitnodiging en de intentie te gaan samenwonen en het feit dat zij, nadat de 

verzoekende partij België heeft leren kennen, zullen bepalen waar zij zullen samenwonen, een element 

kan blijken die de redelijke twijfel over de – ook in de uitnodigingsbrief vermelde – intentie tot terugkeer, 

zoals die is gemotiveerd in de bestreden beslissing, kan wegnemen, derwijze dat hiermee rekening diende 

te worden gehouden.  

 

Waar de verzoekende partij in haar repliek op de nota met opmerkingen nog betoogt dat de 

staatssecretaris moet oordelen op grond van artikel 14 van de Visumcode en meer bepaald artikel 14.1.a) 

dat vereist dat ‘het doel’ van de reis moet blijken, dat een belangrijk onderdeel om het voornemen op 

terugkeer te beoordelen het doel van de reis is, dat in die zin de uitnodigingsbrief moest beoordeeld 

worden, lijkt dit geen repliek op de inhoud van de nota met opmerkingen en breidt zij in wezen in haar 

synthesememorie de feitelijke grondslag van haar middel uit, hetgeen in strijd is met artikel 39/81, zevende 

lid van de Vreemdelingenwet dat bepaalt dat een synthesememorie “alle aangevoerde middelen worden 

samengevat”. Wat er ook van zij, de verzoekende partij verduidelijkt geenszins dat het voornemen op 

terugkeer moet beoordeeld worden in het licht van het doel van de reis. Bovendien het weze herhaald 

blijkt uit de redenen waarom de heer K. de verzoekende partij naar België heeft uitgenodigd geenszins 

elementen die betrekking hebben op het beoordelen van het voornemen om het grondgebied van de 

lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten, minstens toont 

de verzoekende partij dit niet aan. 

 

Met de stelling dat moest het toeristenvisum bedoeld zijn om, zoals de beslissing in feite stelt, haar lang 

of langer in België te laten blijven met het oog op een huwelijk of samenwoning een visum D aangevraagd 

zou zijn, dat het duidelijk is dat dit niet de bedoeling was, beperkt de verzoekende partij zich tot een loutere 

bewering en weerlegt zij geenszins de motieven waarom geoordeeld kan worden dat er redelijke twijfel 

bestaat, gelet op de voorliggende elementen, over het voornemen van de verzoekende partij om het 

grondgebied van de lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te 

verlaten. Het loutere feit dat in de uitnodigingsbrief uitdrukkelijk wordt gesteld dat het gaat om een periode 

van één maand en dat zij zeker op tijd zal terugkeren naar Turkije, doet aan voormelde vaststellingen 

geen afbreuk, daar het net deze verklaring in de uitnodigingsbrief is die wordt betwijfeld. De verzoekende 

partij toont geenszins aan dat uit een loutere verklaring van een derde dat de verzoekende partij voor het 

verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum zal terugkeren naar het land van origine ipso 

facto zou volgen dat er niet of niet langer een redelijke twijfel betreffende het voormelde voornemen zou 

kunnen worden vastgesteld op grond van de objectieve elementen van het dossier. Betreffende de repliek 

in de synthesememorie op de opmerking in de verweernota dat de stelling dat mocht zij in het kader van 

haar relatie in België wensen te blijven zij een visum D zou aangevraagd hebben, weinig ernstig is, daar 

een visum C aan minder strenge voorwaarden onderworpen is dan een visum type D, stelt de Raad vast 

dat dit enkel een repliek betreft op een opmerking in de verweernota en geenszins kritiek vormt op de in 

casu bestreden beslissing.  

 

Als repliek op de verweernota betoogt de verzoekende partij nog dat de beoordelingsmarge van de 

verwerende partij bij het beoordelen van de redelijke twijfel betreffende het voornemen tot terugkeer niet 

inhoudt dat op willekeurige wijze, en ondermeer door selectief de voorgebrachte documenten te 

beoordelen, mag geoordeeld worden. Zij verduidelijkt echter geenszins welke relevante documenten of 

elementen voor de beoordeling van het voornemen tot terugkeren voor het verstrijken van het visum, de 

verwerende partij ten onrechte niet in overweging heeft genomen.  

 

3.10. De verzoekende partij wijst verder op artikel 21.7 van de Visumcode dat bepaalt dat het onderzoek 

van de aanvraag met name gebaseerd wordt op de echtheid en de betrouwbaarheid van de overgelegde 

documenten alsmede op de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de verklaringen van de 

aanvrager, dat deze bepaling niet is opgenomen in de bestreden beslissing als rechtsbasis waarop zij is 

genomen, dat de beslissing deze bepaling miskent, dat de echtheid en de betrouwbaarheid van de 

overgelegde documenten niet wordt betwist evenmin als de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van 
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de verklaringen van de verzoekende partij en bij uitbreiding van de heer K., dat de voormelde bepaling de 

grondslag en het uitgangspunt vormt voor de wijze van beoordeling van de aanvraag, dat deze in casu op 

geen enkele wijze in aanmerking zijn genomen, dat de grondslag bedoeld is om te vermijden dat naar 

willekeur wordt geoordeeld, dat het ontbreken van een beoordeling op grond van de criteria van artikel 

21.7 van de Visumcode een schending op zich inhoudt van deze bepaling en van de motiveringsplicht.  

 

Artikel 21.7 van de Visumcode luidt als volgt: 

 

“Het onderzoek van een aanvraag wordt met name gebaseerd op de echtheid en betrouwbaarheid van 

de overgelegde documenten, alsmede op de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de 

verklaringen van de aanvrager” 

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de bestreden beslissing wel degelijk de juridische grondslag vermeldt 

voor het nemen van de bestreden beslissing, meer bepaald artikel 32 van de Visumcode. Uit de motieven 

blijkt dat het duidelijk gaat om het feit dat er een redelijke twijfel bestaat over het voornemen om het 

grondgebied van de lidstaten voor het verstrijken van het visum te verlaten. Deze grond wordt opgenomen 

in artikel 32, eerste lid, b) van de Visumcode. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Hieruit blijkt – meer bepaald uit het woord “of” – dat ook enkel de redelijke twijfel over het voormelde 

voornemen volstaat om het visum te weigeren, zelfs indien aldus geen twijfel zou bestaan “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.” 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt voorts niet dat de “echtheid en betrouwbaarheid van de 

overgelegde documenten” in twijfel wordt getrokken, zoals ook terecht aangegeven door de verzoekende 

partij. Voorts toont de verzoekende partij niet aan dat er verklaringen van de verzoekende partij voorlagen. 

Het artikel 21.7 heeft voorts geen betrekking op verklaringen van derden. Daarnaast moet ook vastgesteld 

worden dat de betrouwbaarheid van de verklaring van de heer K. dat het gaat om een periode van één 

maand en dat de verzoekende partij zeker op tijd zal terugkeren naar Turkije in de bestreden beslissing 

uitdrukkelijk wordt betwist nu wordt gesteld dat er een redelijke twijfel bestaat over het voornemen van de 

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

waarbij dient vastgesteld te worden dat eveneens de redenen worden weergegeven waarom aan de 

betrouwbaarheid/geloofwaardigheid van de verklaring van de heer K en aldus het voormelde voornemen 

van de verzoekende partij getwijfeld wordt. 

 

Er blijkt niet, minstens maakt de verzoekende partij niet aannemelijk, dat de aanvraag werd geoordeeld 

in strijd met artikel 21.7 van de Visumcode of dat er sprake is van willekeur.  

 

Artikel 21.7 van de Visumcode betreft bovendien de wijze van onderzoek en geen voorwaarden voor het 

verkrijgen van een visum of weigeringsgronden, zodat de Raad niet inziet, en de verzoekende partij niet 

verduidelijkt, op welke wijze deze bepaling de juridische grondslag zou kunnen vormen voor de bestreden 

beslissing. Er blijkt dan ook geenszins waarom de verwerende partij uitdrukkelijk had moeten verwijzen 

naar of motiveren over deze bepaling.  

 

De verzoekende partij maakt, gelet op wat voorafgaat, geenszins aannemelijk dat de verwerende partij 

artikel 21.7 van de Visumcode miskent, noch dat de motiveringsplicht geschonden is.  

 

3.11. In de synthesememorie betoogt de verzoekende partij als repliek op de verweernota nog dat daar 

verwezen wordt naar artikel 14 van de Visumcode, dat dit artikel volledig afwezig is in de bestreden 

beslissing, dat ook in die zin een wettelijke basis ontbreekt waarop de beoordeling dient te geschieden en 

de formele motiveringsplicht geschonden is, dat de verwerende partij in de nota geen motieven kan 

aanhalen die niet in de bestreden beslissing aanwezig zijn om de motivering nog als afdoende te laten 

kwalificeren.  

 

Artikel 14 van de Visumcode luidt als volgt: 
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“1. Van aanvragers van een eenvormig visum wordt verlangd dat zij het volgende verstrekken: 

a) documenten waaruit het doel van de reis blijkt; 

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

c) documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende middelen van bestaan heeft zowel voor de duur 

van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst of verblijf, of voor doorreis 

naar een derde land waar hij zeker zal worden toegelaten, of in de mogelijkheid verkeert deze middelen 

legaal te verkrijgen, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onder c), en lid 3, van de Schengengrenscode; 

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

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

(…). 

3. Een niet-limitatieve lijst van bewijsstukken die het consulaat van de aanvrager kan verlangen om te 

verifiëren of wordt voldaan aan de voorwaarden van de leden 1 en 2, is opgenomen in bijlage II.” 

 

De Raad wijst er opnieuw op dat de bestreden beslissing wel degelijk de juridische grondslag vermeldt 

voor het nemen van de bestreden beslissing, meer bepaald artikel 32 van de Visumcode. Uit de motieven 

blijkt dat het duidelijk gaat om het feit dat er een redelijke twijfel bestaat over het voornemen om het 

grondgebied van de lidstaten voor het verstrijken van het visum te verlaten. Deze grond wordt opgenomen 

in artikel 32, eerste lid, b) van de Visumcode. 

 

Artikel 14 van de Visumcode betreft de documenten en informatie die de aanvragers van eenvormig visum 

moeten voorleggen. Gelet op het feit dat artikel 14.1.d) stelt “informatie die het mogelijk maakt het 

voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de lidstaten vóór het verstrijken van de geldigheid 

van het aangevraagde visum te verlaten, te beoordelen” en op grond van artikel 32, eerste lid, b) van de 

Visumcode het visum kan geweigerd worden “indien er redelijke twijfel bestaat over (…) zijn voornemen 

om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het 

aangevraagde visum.” en aldus uit laatstgenoemde bepaling afdoende blijkt op welke grond het visum in 

casu geweigerd wordt, ziet de Raad niet in, en slaagt de verzoekende partij er met haar betoog ook niet 

in aannemelijk te maken, waarom in de bestreden beslissing uitdrukkelijk diende verwezen te worden naar 

artikel 14 van de Visumcode.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond.  

 

3.12. De verzoekende partij verwijst vervolgens als repliek op de nota met opmerkingen op het arrest 

Koushkaki van Hof van Justitie van 19 december 2019 waarnaar verwezen wordt in de verweernota en 

stelt dat de toepassing van de principes van dit arrest duidelijk maakt dat artikel 32, eerste lid van de 

Visumcode, minstens voormelde bepaling in samenhang met artikel 21 van de Visumcode niet correct 

werd toegepast. Vooreerst stelt zij dat in de bestreden beslissing geen enkele overweging te vinden is ‘in 

het licht van de algemene situatie in het land van herkomst’, dat dit ‘licht’ er niet is, dat het evenwel een 

wezenlijk onderdeel is bij de beoordeling. Ten tweede meent zij dat het arrest stelt dat de aanvrager 

informatie moet verstrekken aan de hand waarvan het voornemen op terugkeer kan beoordeeld worden, 

dat zij ondermeer de uitnodigingsbrief van de heer K. heeft voorgelegd, dat deze echter volledig wordt 

genegeerd. Tot slot voert zij aan dat in het arrest wordt gesteld dat een beoordelingselement het eventuele 

bestaan van eerdere legale of illegale verblijven kan zijn, dat dit in casu niet het geval is, dat de bestreden 

beslissing hier de zaken effectief op haar kop zet door precies als motief te gebruiken dat zij nog niet 

eerder reisde binnen Schengen en dat een motief moeilijk meer in tegenspraak kan zijn met het arrest. 

 

Betreffende het tweede punt verwijst de Raad naar de uiteenzetting onder punt 3.9. 

 

Met betrekking tot het eerste en laatste punt dient de Raad opnieuw vast te stellen dat deze kritiek niet 

ontwikkeld werd in het verzoekschrift en voor het eerst naar voren wordt gebracht in de synthesememorie. 

Het arrest van het Hof van Justitie betreft geen element dat dateert van na de bestreden beslissing en het 

opstellen van het verzoekschrift. Het feit dat het in de nota met opmerkingen vermeld wordt, doet aan 

voormelde vaststelling geen afbreuk. De verzoekende partij kan op grond van een arrest dat dateert van 

voor het nemen van de bestreden beslissing en het opstellen van het verzoekschrift, niet voor het eerst 

pas in de synthesememorie kritiek uiten op de bestreden beslissing. Het feit dat dit arrest niet vermeld 

wordt in de bestreden beslissing doch wel in de nota met opmerkingen doet daaraan geen afbreuk. De 

verzoekende partij verduidelijkt bovendien niet welke elementen betreffende de algemene situatie in 

Turkije de verwerende partij ten onrechte niet bij haar beoordeling van het voornemen tot terugkeer heeft 

betrokken. Zij kan daarnaast niet gevolgd worden dat de bestreden beslissing de zaken op haar kop zet 

door te motiveren dat zij nog niet eerder binnen Schengen reisde. Zij gaat er immers aan voorbij dat uit 

het voormelde arrest van het Hof van Justitie blijkt dat bij een individueel onderzoek rekening wordt 
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gehouden onder meer met zowel het eventuele bestaan van eerdere legale of illegale verblijven in een 

van de lidstaten alsmede zijn banden in het land waarin hij woont en in de lidstaten. De beoordeling dat 

zij nog niet eerder reisde binnen Schengen heeft duidelijk betrekking op haar banden in de lidstaten. 

 

3.13. De verzoekende partij stelt nog dat de verwerende partij in haar nota verwijst naar bijlage II, dat een 

bijlage geen wet is en de aanwending ervan relatief, dat het gaat om een niet-limitatieve lijst van 

bewijsstukken, dat zij diverse documenten niet heeft voorgelegd. Zij vervolgt dat de bijlage onder punt A 

‘Doel van de reis’ stelt dat uit een uitnodiging van de eventuele gastheer het doel kan blijken, dat het doel 

van de reis niet kan losgekoppeld worden van het voornemen op terugkeer en vice versa. Zij stelt dat de 

verwerende partij verwijst naar vijf documenten die in de bijlage onder B zijn opgenomen, dat zij van de 

vijf vereiste documenten er drie heeft voorgelegd. Zij stelt dat zij het retourticket niet kon voorleggen daar 

zij dit maar kon boeken op het ogenblik dat het visum verstrekt zou worden, dat dit nog altijd door de 

autoriteiten als voorwaarde voor effectieve aflevering kon worden gesteld, dat dit niet gebeurde, dat het 

ontbreken van dit retourticket niet als motief is opgenomen en dat de verwerende partij dit niet post factum 

als motief kan toevoegen. Zij wijst er ook op dat het eigendomsbewijs van onroerend goed niet werd 

voorgelegd omdat zij geen onroerend goed heeft.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de verzoekende partij geenszins wordt tegengeworpen dat zij niet alle 

vijf de documenten/bewijzen op de lijst heeft voorgelegd. Evenmin wordt gesteld dat bepaalde 

bewijsstukken niet als bewijs van het voornemen tot terugkeer worden aanvaard om reden dat ze niet 

vermeld worden op de lijst. Voorts stelt de Raad vast dat het doel van de reis niet betwist wordt en de 

verzoekende partij niet aantoont dat het doel van de reis niet kan losgekoppeld worden van het voornemen 

op terugkeer. De Raad herhaalt dat de verzoekende partij niet verduidelijkt op welke wijze uit de reden 

van haar bezoek aan België zou blijken dat er geen redelijke twijfel kan zijn betreffende haar voornemen 

tot terugkeer.  

 

De kritiek betreffende het ontbreken van een retourticket is niet dienstig, nu dit, zoals de verzoekende 

partij zelf aanhaalt, geen motief is van de bestreden beslissing.  

 

Door louter te stellen dat het eigendomsbewijs van onroerend goed niet werd voorgelegd omdat zij geen 

onroerend goed heeft, een kritiek die zij wederom niet aanbracht in het verzoekschrift, toont zij geenszins 

aan dat het desbetreffend motief foutief of kennelijk onredelijk is, noch waarom met dit element geen 

rekening zou mogen worden gehouden bij het beoordelen van het voornemen tot terugkeer.  

 

3.14. In een tweede onderdeel betoogt de verzoekende partij dat de bestreden beslissing andere 

documenten die werden ingediend negeert, dat geen rekening wordt gehouden met de verbintenis tot 

tenlasteneming, het bewijs dat zij speciaal haar jaarlijkse vakantie had opgenomen om naar België te 

kunnen komen, dat zij niet alleen een bewijs van tewerkstelling in Turkije, maar ook een aansluitingsattest 

bij de Sociale Zekerheidskas en een fiche vennootschapsbelasting had voorgelegd en ook een 

loopbaanoverzicht, dat ook de uitnodigingsbrief niet werd overwogen, dat deze documenten in de 

bestreden beslissing op geen enkele wijze in overweging werden genomen.  

 

Betreffende de kritiek dat de uitnodigingsbrief niet werd overwogen, wordt opnieuw verwezen naar de 

uiteenzetting onder punt 3.9. 

 

Betreffende de verbintenis tot tenlasteneming, wijst de Raad erop dat een verbintenis tot tenlasteneming 

enkel kan dienen om aan te tonen dat de verzoekende partij via deze persoon over voldoende middelen 

van bestaan kan beschikken zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf in België als voor haar 

terugreis naar het land van herkomst, zoals volgt uit de artikelen 14.1, c), 14.4 en 21.5 van de Visumcode. 

Een verbintenis tot tenlasteneming kan echter niet dienstig worden aangewend om het voornemen om 

het grondgebied van de lidstaten te verlaten voor het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde 

visum te staven. De verzoekende partij toont dan ook geenszins aan om welke reden in de bestreden 

beslissing een overweging betreffende de verbintenis tot tenlasteneming diende te blijken.  

 

Betreffende het bewijs dat zij speciaal haar jaarlijkse vakantie had opgenomen om naar België te kunnen 

komen, toont de verzoekende partij evenmin aan op welke wijze dit element relevant is om het voornemen 

om het grondgebied van de lidstaten te verlaten voor het verstrijken van de geldigheid van het 

aangevraagde visum te staven. Ook voor het aansluitingsattest bij de Sociale Zekerheidskas, een fiche 

vennootschapsbelasting en het loopbaanoverzicht verduidelijk zij dit niet. In zoverre zij hiermee zou 

wensen te wijzen op het feit dat zij in Turkije tewerkgesteld is en uitdrukkelijk ook wijst op het voorleggen 

van bewijs van tewerkstelling, wijst de Raad erop dat op basis van het geheel van de vaststellingen die 
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betrekking hebben op haar sociale, economische en gezinssituatie alsook op haar banden met de 

lidstaten, de gemachtigde concludeert dat de verzoekende partij onvoldoende garantie biedt op terugkeer 

naar het land van origine. Daarmee geeft de gemachtigde, die beschikt over een ruime 

beoordelingsmarge, in wezen aan dat voldoende redelijke twijfel voorhanden is om te besluiten dat niet is 

aangetoond dat de verzoekende partij het voornemen heeft om het grondgebied van de lidstaat te verlaten 

voor het verstrijken van het visum kort verblijf. Zoals eerder vermeld, is geenszins vereist dat de 

gemachtigde, om te bepalen of hij gehouden is een visum af te geven, zekerheid krijgt over de terugkeer 

van de visumaanvrager. Dat de verzoekende partij tewerkgesteld is in Turkije doet geen afbreuk aan de 

verschillende vaststellingen die in hun geheel en op cumulatieve wijze in overweging werden genomen 

en die, in het kader van de ruime beoordelingsmarge waarover de gemachtigde beschikt, tot de bestreden 

beslissing hebben geleid. Dit geldt des te meer nu uit de uitnodigingsbrief blijkt dat de verzoekende partij, 

indien ze in België kan leven, haar beroep wil opgeven in Turkije. Bovendien blijkt uit de motieven van de 

bestreden beslissing dat de verwerende partij wel degelijk rekening gehouden heeft met het feit dat de 

verzoekende partij tewerkgesteld is in Turkije en met haar economische en financiële situatie, doch 

hieromtrent geoordeeld heeft dat de verzoekende partij bescheiden persoonlijke inkomsten heeft die niet 

kunnen beschouwd worden als een sterke financiële band met het land van origine.  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij dan ook niet aannemelijk dat bepaalde relevante 

documenten ten onrechte niet in overweging werden genomen. 

 

3.15. In een derde onderdeel meent de verzoekende partij dat de opgegeven motieven niet afdoende zijn 

om te besluiten tot redelijke twijfel.  

 

3.15.1. Betreffende het motief dat zij alleenstaande is en niet afdoende aantoont te beschikken over 

resterende familie in het land van origine, stelt de verzoekende partij dat dit geen argument op zich kan 

zijn, dat dit erop zou neerkomen dat alleenstaanden geen toeristenvisum meer zouden kunnen bekomen, 

dat verder wordt opgemerkt dat in de uitnodigingsbrief duidelijk de stand van de relatie met de heer K. is 

aangeduid en dat het gegeven dat zij alleenstaande is in die zin niet in haar nadeel kan geïnterpreteerd 

worden. Zij stelt dat zij diverse familieleden heeft in Turkije, dat haar moeder in dat land woont, dat er toch 

niet kan gevraagd worden dat bij de aanvraag van een toeristenvisum deze familiebanden worden 

voorgelegd. 

 

De Raad wijst erop dat de vaststelling dat de verzoekende partij alleenstaande is en niet afdoende 

aantoont te beschikken over resterende familiale banden in het land van origine, alsook de vaststelling 

dat zij niet eerder binnen Schengen reisde, op zich geen determinerende weigeringsmotieven vormen. Zij 

maken deel uit van een geheel aan vaststellingen die cumulatief in overweging werden genomen. Aldus 

moet dit onderdeel van de bestreden beslissing samen worden gelezen met de andere onderdelen van 

deze beslissing die betrekking hebben op haar economische en financiële situatie. Uit de bestreden 

beslissing blijkt dan ook niet dat de verzoekende partij geen toeristenvisum kan bekomen louter omdat zij 

alleenstaande is. Het feit dat zij alleenstaande is wordt overigens door de verzoekende partij niet betwist. 

Zij meent enkel dat dit feit niet in haar nadeel kan geïnterpreteerd worden nu in de uitnodigingsbrief 

duidelijk de stand van de relatie met de heer K. is aangeduid. Zij verduidelijkt echter niet, en de Raad ziet 

niet in, op welke wijze haar relatie met de heer K. die in België verblijft, ertoe zou leiden dat niet kan 

geoordeeld worden dat zij niet aantoont te beschikken over resterende familiale banden in het land van 

origine. Tot slot beperkt zij zich tot de loutere bewering dat zij diverse familieleden heeft in Turkije, dat 

haar moeder in dat land woont. Zij heeft hiertoe geen enkel stuk voorgelegd bij haar aanvraag, minstens 

verduidelijkt zij niet uit welk document dit diende te blijken. Evenmin legt zij enig bewijs voor bij haar 

verzoekschrift of synthesememorie. Waar zij meent dat er toch niet kan gevraagd worden dat bij de 

aanvraag van een toeristenvisum deze familiebanden worden voorgelegd, wijst de Raad opnieuw op 

artikel 14, lid 1, d) van de Visumcode en op het feit dat het aan de visumaanvrager is om de informatie te 

verstrekken, waarvan de geloofwaardigheid moet worden aangetoond met relevante en betrouwbare 

bewijzen, die de twijfel kunnen wegnemen over zijn voornemen om het grondgebied van de lidstaten vóór 

het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten (HvJ 19 december 2013, C-

84/12, Koushkaki, pt. 71-72). Gelet op het voorgaande en op het feit dat in de bijlage II bij de Visumcode 

onder meer “bewijs van integratie in het land van verblijf: familiebanden” wordt vermeld als document aan 

de hand waarvan het voornemen van de aanvrager om het grondgebied van de lidstaten te verlaten kan 

worden getoetst, komt het niet kennelijk onredelijk voor verduidelijkingen en bewijzen te verwachten 

betreffende de familiale banden in het land van origine.  

 

3.15.2. Met betrekking tot het motief dat zij bescheiden persoonlijke inkomsten heeft die niet beschouwd 

kunnen worden als bewijs van een sterke financiële band met het land van origine, betoogt zij dat dit 
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motief onjuist is, dat zij als zorgkundige werkt voor de firma O.M.A., dat dit één van de grootste Turkse 

firma’s actief in de zorgsector is, dat zij daar werkt wat blijkt uit de ingediende stukken, dat zij een inkomen 

heeft van 4253 Turkse Lira, wat overeenkomt met 280 euro, dat zij nog een soort pensioen heeft van haar 

overleden vader van 1350 lira, waarvan de helft aan haar en haar moeder toekomt, dat alles samen zij 

een maandinkomen heeft van 362 euro, wat naar Turkse maatstaven een normaal inkomen is. Zij stelt 

dat het niet afdoende is te argumenteren dat het beweerd, maar onjuist, bescheiden persoonlijke inkomen 

geen bewijs zou vormen van een sterke financiële band, dat dit wel een voldoende sterke band is gezien 

het levensniveau in Turkije, dat daarbij komt dat zij een sterke band heeft met Turkije door haar 

tewerkstelling en dat de bestreden beslissing met geen woord rept over die tewerkstelling op zich als band 

met Turkije.  

 

De Raad herhaalt vooreerst dat op basis van het geheel van de vaststellingen die betrekking hebben op 

haar sociale, economische en gezinssituatie alsook op haar banden met de lidstaten, de gemachtigde 

concludeert dat de verzoekende partij onvoldoende garantie biedt op terugkeer naar het land van origine. 

Daarmee geeft de gemachtigde, die beschikt over een ruime beoordelingsmarge, in wezen aan dat 

voldoende redelijke twijfel voorhanden is om te besluiten dat niet is aangetoond dat de verzoekende partij 

het voornemen heeft om het grondgebied van de lidstaat te verlaten voor het verstrijken van het visum 

kort verblijf. Zoals eerder vermeld, is geenszins vereist dat de gemachtigde, om te bepalen of hij gehouden 

is een visum af te geven, zekerheid krijgt over de terugkeer van de visumaanvrager. Dat de verzoekende 

partij tewerkgesteld is in Turkije en op deze wijze een band heeft met Turkije doet geen afbreuk aan de 

verschillende vaststellingen die in hun geheel en op cumulatieve wijze in overweging werden genomen 

en die, in het kader van de ruime beoordelingsmarge waarover de gemachtigde beschikt, tot de bestreden 

beslissing hebben geleid. Dit geldt des te meer nu uit de uitnodigingsbrief blijkt dat de verzoekende partij, 

indien ze in België kan leven, haar beroep wil opgeven in Turkije. Bovendien blijkt uit de motieven van de 

bestreden beslissing dat de verwerende partij wel degelijk rekening gehouden heeft met het feit dat de 

verzoekende partij tewerkgesteld is en met haar economische en financiële situatie, doch hieromtrent 

heeft geoordeeld dat de verzoekende partij bescheiden persoonlijke inkomsten heeft die niet kunnen 

beschouwd worden als een sterke financiële band met het land van origine.  

 

Waar de verzoekende partij stelt dat zij als zorgkundige werkt voor de firma O.M.A., dat dit één van de 

grootste Turkse firma’s actief in de zorgsector is, wat blijkt uit de ingediende stukken, toont zij geenszins 

aan op welke wijze deze gegevens afbreuk kunnen doen aan het motief dat zij bescheiden persoonlijke 

inkomsten heeft die niet kunnen beschouwd worden als bewijs van een sterke financiële band met het 

land van origine. Voorts wordt in de bestreden beslissing niet ontkend dat zij een inkomen heeft, doch 

aldus geoordeeld dat deze persoonlijke inkomsten bescheiden zijn en niet kunnen beschouwd worden als 

bewijs van een sterke financiële band met het land van origine. De verzoekende partij slaagt er niet in om 

deze vaststelling te weerleggen door enkel opnieuw te wijzen op haar inkomen, daar dit inkomen in 

overweging werd genomen. Bovendien blijkt uit het advies dat zich in het administratief dossier bevindt, 

geenszins dat zij een inkomen heeft van 4253 Turkse Lira, wat overeenkomt met 280 euro. Door dit louter 

voor te houden in haar verzoekschrift en synthesememorie toont zij dit geenszins aan. In het advies wordt 

melding gemaakt van loonbrieven van juli, augustus, september en oktober van respectievelijk 112 euro, 

137 euro, 137 euro en 137 euro. Voorts beperkt de verzoekende partij zich tot de loutere bewering dat zij 

nog een soort pensioen heeft van haar overleden vader van 1350 lira, waarvan de helft aan haar en haar 

moeder toekomt, dat alles samen zij een maandinkomen heeft van 362 euro. Zij verduidelijkt geenszins 

uit welk document dit zou moeten blijken. Zij toont dan ook geenszins aan dat de verwerende partij 

bepaalde informatie ten onrechte niet in overweging heeft genomen. Geheel ten overvloede stelt de Raad 

dan ook vast dat, zelfs indien uit de stukken een maandloon van 362 euro zou kunnen blijken, de 

verzoekende partij geenszins aantoont dat een maandinkomen van 362 euro een normaal inkomen is, 

zodat zij ook niet aantoont dat de verwerende partij op foutieve, onzorgvuldige of kennelijk onredelijke 

wijze heeft geoordeeld dat zij bescheiden persoonlijke inkomsten heeft die niet kunnen beschouwd 

worden als bewijs van een sterke financiële band met het land van origine. Door louter voor te houden dat 

er wel een voldoende sterke band is gezien het levensniveau in Turkije toont zij dit geenszins aan en 

weerlegt zij voormelde motieven niet.  Waar zij in haar synthesememorie nog voorhoudt dat een normaal 

inkomen in Turkije een door de verwerende partij perfect gekende realiteit is die niet moet worden 

gestaafd, dat de verwerende partij perfect op de hoogte is van de levensstandaard in Turkije, toont zij nog 

steeds niet aan dat een maandinkomen van 362 euro een normaal inkomen is, zodat zij in onderhavige 

procedure niet aantoont dat de verwerende partij op foutieve, onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze 

heeft geoordeeld dat zij bescheiden persoonlijke inkomsten heeft die niet kunnen beschouwd worden als 

bewijs van een sterke financiële band met het land van origine.  
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3.15.3. Betreffende het motief dat zij beschikt over bescheiden financiële middelen op de voorgelegde 

bankrekening, argumenteert de verzoekende partij dat zij bankrekeningen (meervoud) heeft voorgelegd, 

dat het gaat om een bedrag van ongeveer 3733 euro bij AKBANK en ongeveer 3000 euro bij ZIRAAT 

BANKASI, dat het in totaal gaat om een bedrag van ongeveer 6733 euro, dat het niet ernstig is om dergelijk 

bedrag als bescheiden te kwalificeren, dat de bankrekeningen werden bekrachtigd door een Notaris, dat 

op haar bankrekening naar Turkse normen meer dan bescheiden middelen staan, dat de vraag overigens 

is waar de beslissing de norm haalt om over al of niet bescheiden financiële middelen te gewagen, dat 

door niet concreet te zeggen wat dit naar de mening van de beslissing inhoudt, een dergelijk motief 

waardeloos is. Zij meent dat de beslissing de verplichting negeert om de voorgelegde documenten feitelijk 

juist en rigoureus te beoordelen, dat in de beslissing slechts sprake is van ‘de voorgelegde bankrekening’, 

terwijl er twee bankrekeningen werden neergelegd, dat ook de beoordeling zelf als bescheiden feitelijk 

niet afdoende is.  

 

Uit het verzoekschrift en de synthesememorie blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de 

bestreden beslissing kent. Het doel van de formele motiveringsplicht is dan ook bereikt. De uitdrukkelijke 

motiveringsplicht gaat daarnaast niet zover dat een overheid de motieven van de motieven van een 

beslissing zou moeten geven (RvS 18 september 2009, nr. 196.182). Er blijkt duidelijk dat de verwerende 

partij oordeelde dat de financiële middelen op de voorgelegde bankrekening bescheiden zijn. Het kwam 

de verwerende partij niet toe, minstens maakt de verzoekende partij dit niet aannemelijk, om de norm aan 

te duiden om over al dan niet bescheiden middelen te gewagen. De verzoekende partij kan ter 

gelegenheid van haar verzoekschrift immers aantonen dat onterecht gewag wordt gemaakt van een 

bescheidenheid van financiële middelen, doch slaagt hierin niet. Door enkel te wijzen op het bedrag op 

haar bankrekeningen dat bekrachtigd werd door een notaris, waarbij het bedrag en de bekrachtiging ook 

blijkt uit de door haar bij haar aanvraag voorgelegde stukken waarvan de verwerende partij kennis had, 

en te beweren dat dit geen bescheiden bedrag is en dat op haar bankrekening naar Turkse normen meer 

dan bescheiden middelen staan, maakt de verzoekende partij geenszins aannemelijk dat foutief of op 

kennelijk onredelijke wijze werd geoordeeld dat dit bescheiden middelen betreffen. Bovendien dient dit 

motief samen gelezen te worden met de motieven dat de verzoekende partij over bescheiden persoonlijke 

inkomsten beschikt en niet aantoont te beschikken over eigendom in het land van origine. Het komt de 

Raad niet foutief of kennelijk onredelijk voor, minstens toont de verzoekende partij dit niet aan, om gelet 

op het feit dat de verzoekende partij slechts bescheiden persoonlijke inkomsten heeft en geen eigendom 

in het land van herkomst, het aangetoonde bedrag op de bankrekeningen te beschouwen als bescheiden.  

 

De Raad wijst er nog op dat uit het document “Demande de visa N°: BEL01(…)142128”, waarin het reeds 

eerder genoemde advies is opgenomen en dat zich in het administratief dossier bevindt, blijkt dat de 

verwerende partij bij de opsomming van de documenten wel degelijk zowel de middelen op de 

bankrekening bij AKBANK als het bedrag op de bankrekening bij ZIRAAT BANKASI (in het advies wordt 

vermeld “Euro Account: + 3.004 €”) in ogenschouw heeft genomen, zodat het enkele feit dat de 

verwerende partij in de bestreden beslissing verkeerdelijk gewag maakt van de “voorgelegde 

bankrekening” (enkelvoud) geen afbreuk kan doen aan de motieven van de bestreden beslissing. 

Bovendien toont de verzoekende partij geenszins aan dat een bedrag van 6733 euro, in geval van 

bescheiden persoonlijke inkomsten en het gebrek aan eigendom in Turkije, wel degelijk als meer dan 

bescheiden kan worden beschouwd, zodat zij ook geen belang heeft bij haar betoog, nu zij niet aantoont 

dat op foutieve of kennelijk onredelijke wijze werd geoordeeld dat er sprake is van, mede gelet op de 

bescheiden persoonlijke inkomsten en het gebrek aan eigendom in Turkije, bescheiden financiële 

middelen. 

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij geenszins concreet aannemelijk dat de voorgelegde 

documenten niet feitelijk juist en rigoureus werden beoordeeld. 

 

Waar zij in haar synthesememorie nog een betoog voert op als repliek op de stelling in de nota met 

opmerkingen dat de documenten in de Turkse taal zijn opgesteld zodat zij onvoldoende op hun inhoud 

kunnen worden getoetst, kan de Raad enkel vaststellen dat dit motief niet voorkomt in de bestreden 

beslissing en de kritiek bijgevolg niet dienstig is.  

 

3.15.4. Aangaande het motief dat zij niet beschikt over eigendom in het land van origine, stelt de 

verzoekende partij dat zij inderdaad geen eigendom heeft, dat dit op zich geen motief kan zijn, daar dit 

zou inhouden dat personen die geen eigendom hebben niet of moeilijk nog een toeristenvisum kunnen 

bekomen, dat dit ook geplaatst dient te worden rekening houdend met het geheel van de elementen, dat 

de beslissing dit niet doet. 
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De verzoekende partij kan geenszins gevolgd worden waar zij meent dat het feit dat zij geen eigendom 

heeft niet geplaatst wordt rekening houdend met het geheel van de elementen. Immers blijkt uit de 

motivering van de bestreden beslissing duidelijk dat de verwerende partij besluit dat omwille van 

bovenstaande “redenen” (meervoud) opgesomd in de bestreden beslissing wordt geoordeeld dat de 

verzoekende partij onvoldoende garantie biedt op terugkeer naar het land van origine. Het feit dat zij niet 

beschikt over eigendom in het land van origine is op zich geen determinerend weigeringsmotief doch dit 

dient gelezen te worden samen met de overige vaststellingen in de bestreden beslissing. Hierbij kan nog 

specifiek opgemerkt worden dat dit onder meer samen gelezen dient te worden met de vaststellingen 

betreffende de bescheiden persoonlijke inkomsten en de bescheiden financiële middelen bij het oordeel 

van de financiële en economische band met het land van origine. Uit niets in de bestreden beslissing blijkt 

dat de verzoekende partij het visum wordt geweigerd omwille van het enkele feit dat zij geen eigendom 

heeft in Turkije.  

 

3.15.4. Betreffende het motief dat zij niet eerder binnen Schengen reisde, betoogt de verzoekende partij 

dat dit geen ernstig motief is, integendeel, dat het feit dat iemand reeds gereisd heeft binnen Schengen 

de kans evident groter maakt dat die in het gebied blijft daar die normaal reeds voorgaande contacten 

heeft en ook weet hoe het leven in het gebied zich voordoet, dat met dit motief aan ieder persoon die nooit 

in Schengen heeft gereisd een visum kan worden ontzegd, dat het ook een absurd argument is, dat ook 

personen die reeds binnen Schengen hebben gereisd, uiteraard ooit een eerste visum moeten vragen en 

dus op een ogenblik dat zij ‘niet eerder binnen Schengen gereisd hebben’, dat in het arrest nr. 184 694 

van 30 maart 2017 van de Raad werd geoordeeld dat deze overweging niet voldoende daadkrachtig is 

om de bestreden beslissing te schragen daar de beslissing dit niet motiveert ten opzichte van andere 

stukken. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat het motief niet ernstig is daar het feit dat iemand reeds gereisd heeft 

binnen Schengen de kans evident groter maakt dat die in het gebied blijft daar die normaal reeds 

voorgaande contacten heeft en ook weet hoe het leven in het gebied zich voordoet, beperkt zij zich tot 

een loutere bewering. Hierbij kan worden opgemerkt dat uit het feit dat iemand reeds eerder gereisd heeft 

binnen Schengen en is teruggekeerd na de reis, een indicatie zou kunnen blijken voor het voornemen tot 

terugkeer. Waar zij stelt dat met dit motief aan ieder persoon die nooit in Schengen heeft gereisd een 

visum kan worden ontzegd, dat het ook een absurd argument is, dat ook personen die reeds binnen 

Schengen hebben gereisd, uiteraard ooit een eerste visum moeten vragen en dus op een ogenblik dat zij 

‘niet eerder binnen Schengen gereisd hebben’, gaat zij er opnieuw aan voorbij dat dit  op zich geen 

determinerend weigeringsmotief vormt doch dient gelezen te worden samen met de overige vaststellingen 

in de bestreden beslissing. Uit niets in de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij het visum 

wordt geweigerd omwille van het enkele feit dat zij niet eerder binnen Schengen reisde.  

 

Waar de verzoekende partij nog verwijst naar arrest nr. 184 694 van 30 maart 2017 van de Raad, merkt 

de Raad op dat zijn arresten geen precedentenwerking hebben. Bovendien toont de verzoekende partijen 

niet in concreto aan dat de feitelijke elementen die aan de grondslag lagen van het arrest waarnaar zij 

verwijst, kunnen worden vergeleken met de feiten die onderhavige zaak kenmerken. 

 

Uit voormeld arrest van de Raad blijkt onder meer wat volgt: 

 

“Het tweede motief van de bestreden beslissing steunt op het gegeven dat "uw voornemen om het 

grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten kon niet worden vastgesteld.”  

Dit motiveert de verwerende partij op basis van het feit dat recente bewijzen van voldoende 

bestaansmiddelen ontbreken en het feit dat de verzoekende partij met haar echtgenote wenst te reizen 

en dat hij niet eerder binnen Schengen reisde.  

Waar de verwerende partij in de bestreden beslissing stelt dat er voldoende bewijzen van recente 

bestaansmiddelen ontbreken, wijst de Raad op hetgeen voorafgaat. (…) De tweede overweging, met 

name dat de verzoekende partij met haar echtgenote wenst te reizen en nog niet eerder naar Schengen 

reisde, is niet voldoende draagkrachtig om de bestreden beslissing te schragen daar de verwerende partij 

dit niet motiveert ten opzicht van de andere stukken die op het formulier 44726230 vermeld worden, meer 

bepaald het retourticket, het pensioen van de verzoekende partij en de eigendomsakte.” 

 

Vooreerst wijst de Raad erop dat hieruit wel degelijk blijkt dat in die zaak het motief betreffende het 

voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken van het visum te verlaten gebaseerd 

was op slechts twee overwegingen, en niet op drie, zoals de verzoekende partij verkeerdelijk lijkt voor te 

houden in de synthesememorie.  
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Waar zij stelt dat de Raad oordeelde dat de overweging dat zij ‘niet eerder binnen Schengen gereisd 

heeft’, niet voldoende daadkrachtig is om de bestreden beslissing te schragen daar de beslissing dit niet 

motiveert ten opzichte van andere stukken, wijst de Raad erop dat in de in casu bestreden beslissing de 

voormelde overweging wel degelijk gemotiveerd wordt ten opzichte van de andere stukken, nu 

uitdrukkelijk wordt gemotiveerd over (het gebrek aan) familiale banden en de financiële en economische 

situatie zoals die blijkt uit de door de verzoekende partij voorgebrachte stukken. De verzoekende partij 

kan dan ook niet dienstig verwijzen naar voormeld arrest.  

 

Waar de verzoekende partij ten overvloede in haar synthesememorie nog verwijst naar een eerdere 

uiteenzetting in het verzoekschrift betreffende het arrest Koushkaki, waar precies eerdere illegale of legale 

verblijven een beoordelingspunt uitmaken en a contrario dus niet het gegeven niet eerder binnen 

Schengen te hebben gereisd, kan de Raad ook volstaan met de verwijzing naar wat hieromtrent reeds 

hoger werd uiteengezet.  

 

3.15.5. De verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat de motieven afzonderlijk beschouwd 

foutief of feitelijk onjuist zijn, noch dat ze in hun geheel gelezen niet konden leiden tot de vaststelling dat 

zij onvoldoende garantie biedt op een terugkeer naar het land van origine.  

 

3.16. In een vierde en laatste onderdeel, meent de verzoekende partij dat de bestreden beslissing ook het 

hoorrecht en recht op tegenspraak miskent, dat artikel 21.8 van de Visumcode bepaalt dat consulaten bij 

het onderzoek van de aanvraag in gerechtvaardigde gevallen de verzoekende partij kunnen oproepen 

voor een interview en om aanvullende documenten kunnen verzoeken, dat dit een specifieke 

hoorverplichting impliceert. Zij vervolgt dat wanneer de beslissing een probleem zou hebben met de niet 

aangetoonde resterende familiebanden in Turkije zij hier eenvoudigweg over had kunnen gehoord 

worden, dat het volkomen logisch is dat zij in dat kader geen bewijzen had voorgebracht daar dit in haar 

hoofde de evidentie zelve was en niet essentieel leek in het kader van een toeristenvisum voor een evident 

tijdelijk verblijf, dat wanneer de beslissing een probleem maakt over de omvang of ‘bescheidenheid’ van 

het beroepsinkomen of van het bedrag op de bankrekening, de verwerende partij haar hier ook eenvoudig 

over had kunnen horen zodat zij op dit punt tegenspraak had kunnen bieden en kunnen wijzen op de reële 

leefsituatie in Turkije, dat wanneer de beslissing een probleem maakt van het feit dat zij alleenstaande is, 

de verwerende partij haar over dit aspect had kunnen horen, ondermeer naar haar intenties. Zij herhaalt 

dat de beslissing op dit punt de uitnodigingsbrief die dit heeft toegelicht volledig genegeerd heeft. Zij 

besluit dat de bestreden beslissing niet eender wat kan vooropstellen op basis van loutere 

veronderstellingen of niet gefundeerde afleidingen zonder haar vooraf de mogelijkheid te geven haar 

standpunt erover kenbaar te maken. 

 

Waar de verzoekende partij ingaat op artikel 21.8 van de Visumcode, bepaalt dit artikel: “Bij het 

onderzoeken van een aanvraag kunnen de consulaten de aanvrager in gerechtvaardigde gevallen voor 

een interview oproepen en kunnen zij om aanvullende documenten verzoeken.” Hieruit blijkt dat de 

gemachtigde er niet toe gehouden is om naar aanleiding van elke aanvraag waarbij volgens het consulaat 

documenten ontbreken, via het consulaat een interview te organiseren of om aanvullende documenten te 

verzoeken, het is enkel een mogelijkheid. Er wordt  een beslissing genomen volgend op een aanvraag, 

waarbij de persoon die om een visum verzoekt de mogelijkheid heeft om alle stukken die hij dienstig acht 

om aan te tonen dat hij aan de voorwaarden voldoet, voor te leggen.  

 

Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van de hoorplicht, houdt dit beginsel van behoorlijk 

bestuur in dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de 

gelegenheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen (RvS 23 mei 2001, nr. 

95.805; RvS 22 oktober 2001, nr. 100.007; RvS 18 mei 2006, nr. 158.985; RvS 15 februari 2007, nr. 

167.887). Bestuurshandelingen die een weigering inhouden om een door de verzoekende partij gevraagd 

voordeel te verlenen, zijn niet onderworpen aan tegenspraak daar deze niet zijn gesteund op een 

tekortkoming van de betrokkene (RvS 15 februari 2007, nr. 167.887; I. Opdebeek, “De hoorplicht” in 

Beginselen van behoorlijk bestuur in Administratieve rechtsbibliotheek, Brugge, die Keure, 206, 247). De 

bestreden beslissing betreft het weigeren van een visum. Deze is niet gestoeld op een persoonlijke 

tekortkoming van de verzoekende partij, maar houdt een weigering in om een door haar gevraagd 

voordeel – m.n. verblijf in het Rijk – te verlenen. De verzoekende partij kan zich dan ook niet op een 

dienstige wijze beroepen op een schending van de hoorplicht als algemeen rechtsbeginsel (RvS 21 

september 2009, nr. 196.233). Bovendien herhaalt de Raad dat de verzoekende partij de tijd en de 

gelegenheid heeft gehad om bij haar aanvraag alle relevante informatie bij te brengen om aan te tonen 

dat zij aan de voorwaarden voldeed. 
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Ten overvloede kan er ook nog op gewezen worden dat het vervullen van de hoorplicht voorts slechts zin 

heeft voor zover het horen van de betrokkene de overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor 

een vals beeld van de feiten of die haar appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (RvS 21 juni 1999, nr. 

81.126). Met andere woorden kan het niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van 

de aan de verzoekende partij opgelegde nadelige beslissing leiden indien de verzoekende partij bij het 

vervullen van zijn hoorrecht informatie kan aanreiken op grond waarvan de verwerende partij zou kunnen 

overwegen om deze nadelige beslissing niet te nemen dan wel een voor de verzoekende partij minder 

nadelige beslissing te nemen. Het is dan ook aan de verzoekende partij om aan te duiden dat zij de 

diensten van de verwerende partij informatie had kunnen verschaffen die van invloed kan zijn op het 

opleggen van het jegens haar getroffen bestreden beslissing. Indien de verzoekende partij niet 

aannemelijk maakt dat zij dergelijke informatie kon verschaffen, dan komt het middel neer op een louter 

theoretische discussie omtrent het niet horen van de verzoekende partij en zal dit enkele formele gebrek 

in de besluitvorming alsdan niet tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kunnen leiden.  

 

Zoals blijkt uit wat voorafgaat maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat zij de verwerende partij, 

mocht zij bijkomend gehoord zijn, relevante informatie had kunnen verschaffen die van invloed kon zijn 

op het opleggen van de jegens haar getroffen bestreden beslissing. Zij toonde immers niet aan dat zij wel 

degelijk resterende familiebanden in Turkije had kunnen aannemelijk maken, noch dat zij had kunnen 

aantonen dat haar inkomsten en financiële middelen meer dan bescheiden zijn in het licht van de reële 

leefsituatie in Turkije. Zij verduidelijkt voorts niet op welke wijze het gehoord worden over het feit dat zij 

alleenstaand is en over haar intenties, van invloed had kunnen zijn op de beoordeling gemaakt door de 

verwerende partij.  

 

De Raad neemt dan ook geen schending aan van artikel 21.8 van de Visumcode, van het hoorrecht of 

van het recht op tegenspraak aan.  

 

3.17. De verzoekende partij heeft niet aangetoond dat de vaststellingen waarop de gemachtigde zich 

baseert op grond van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze zijn tot stand gekomen. 

 

Gelet op het betoog van de verzoekende partij, de hierboven besproken vaststellingen en de ruime 

beoordelingsmarge waarover de gemachtigde beschikt om, in het kader van artikel 32 van de Visumcode, 

te beoordelen of er een redelijke twijfel is over het voornemen van de verzoekende partij om het 

grondgebied van de lidstaten te verlaten voor het verstrijken van de geldigheid van het visum, maakt de 

verzoekende partij niet aannemelijk dat de gemachtigde in casu onzorgvuldig of kennelijk onredelijk heeft 

geoordeeld dat zij onvoldoende garantie op een terugkeer biedt zodat er redelijke twijfel bestaat over het 

voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten voor het verstrijken van het visum. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, noch van de artikelen 21 en 32 van de Visumcode wordt aannemelijk gemaakt. 

 

3.18. Het enig middel is, in de mate ontvankelijk, ongegrond.  

 

4. 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. 

 

 

 

 



  

 

 

X - Pagina 24 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

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

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT N. VERMANDER 

 


