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 nr. 174 086 van 2 september 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Syrische nationaliteit te zijn, op 

17 december 2015, als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X, X en X, hebben 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 16 november 2015 tot 

weigering van de afgifte van een visum. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 december 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

30 augustus 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat L. LUYTENS verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekers hun minderjarige kinderen dienden op 7 september 2015 een aanvraag in voor een visum 

lang verblijf (‘type D’) met het oog op gezinshereniging met hun zus, mevr. M. A. K. Op 16 november 

2015 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging (hierna: de staatssecretaris) een beslissing tot weigering van de afgifte van een visum 

lang verblijf (‘type D’). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 
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Identieke beslissingen voor de 3 kinderen: 

 

“Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 10,1/1,4 van de wet van 15/12/1980 

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

vreemdelingen; gewijzigd door de wet van 08/07/2011. 

Overwegende dat een visumaanvraag werd ingediend door A. L., A. S. en A. R. teneinde hun zus A. M. 

in België te vervoegen. 

Overwegende echter dat de aanvraag werd ingediend op grond van "gezinshereniging art 10". 

Echter voorziet artikel 10 van bovenstaande wet niet in de mogelijkheid tot een gezinshereniging tussen 

collateralen. Bijgevolg kan betrokkene zich niet beroepen op dit artikel en wordt de visumaanvraag 

geweigerd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 10, §1, 1°, 4° en 

7°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 1 tot en met 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het hoger 

belang van het kind en van artikel 8 van het EVRM. Zij betogen als volgt: 

 

“Eerste onderdeel 

Doordat de bestreden beslissing stelt dat (…).  Terwijl deze beslissing uiteraard niet kan genomen 

worden zonder verwijzing naar de visum aanvragen van de ouders van betrokkenen; terwijl de 

bestreden beslissing volledig onterecht dit essentiële element verzwijgen; dat er aldus niet geoordeeld 

wordt op basis van de volledige en correcte feiten en tekortgeschoten wordt aan de 

motiveringsverplichting en het zorgvuldigheidsbeginsel; dat de motivering feitelijke en juridische 

grondslag mist. Terwijl immers ook de juridische grondslag derhalve niet klopt; dat betrokkenen niet in 

hun hoedanigheid van collateralen de gezinshereniging aanvroegen, doch in hun hoedanigheid van 

kinderen van de ouders van M. A. K., die aanspraak kunnen maken op toepassing van artikel 10 §1,7°; 

Terwijl de administratie hieromtrent niet onwetend is, nu zij de aanvragen samen behandeld heeft en de 

beslissingen inzake verzoekers en hun ouders op de zelfde dag werden genomen. Terwijl de 

minderjarige kinderen inderdaad minstens ogv artikel 8 EVRM het recht hebben om bij hun ouders te 

verblijven en zij op die rechtsgrond een aanvraag indienden, in samenhang met artikel 10, §1,7° die de 

grondslag is van de aanvragen van hun ouders; Terwijl anders oordelen erop neerkomt dat de 

administratie door haar mogelijke afzonderlijke beslissingen inbreuk pleegt op het recht van éénieder op 

een gezins- en familieleven, inzonderheid nu de samenwoonst tussen deze 5 gezinsleden niet wordt 

betwist. Terwijl deze aanvragen onderling onlosmakelijk zijn verbonden en de beslissingen derhalve 

minstens een verwijzing naar deze samenhang en deze gemeenschappelijke rechtsgrond dienden te 

bevatten, quod non. Terwijl verweerster doelbewust en ten onrechte verwijst naar een onderdeel van het 

artikel 10 §1,4 dat geen uitstaans heeft met de feitelijke en juridische gegevens van het dossier, nu het 

duidelijk blijkt uit de verschillende dossiers, dat de verzoekers niet onafhankelijk handelen, - in hun 

hoedanigheid van collateralen van A. K. M. -, maar dat zij hun rechten opeisen, in hun hoedanigheid van 

minderjarige kinderen van de ouders, die wat hen betreft, zich wel kunnen beroepen op een recht op 

gezinshereniging. Terwijl artikel 10, §1,1° als volgt luidt : (…).  Terwijl de ouders van verzoekers per 

zelfde post beroep hebben aangetekend tegen de weigeringen visa gezinshereniging, ingediend ogv 

artikel 10 § 1,7°; Terwijl verzoekers in hun hoedanigheid van "minderjarige kinderen van" eveneens 

visumaanvragen indienden; dat de 5 dossiers gekend zijn onder hetzelfde PSN nummer (…); Terwijl de 

bestreden beslissingen manifest genomen zijn met miskenning van de feitelijke en juridische grondslag 

van de visumaanvragen. Terwijl verzoekers het beroepschrift onderschrijven van hun ouders en vragen 

om de beide beroepen wegens samenhang samen te voegen.” 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de bestuurde 

in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, 

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze 

(RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 19 maart 2004, nr. 129.466; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Het begrip 'afdoende’ impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn 
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aan het gewicht van de genomen beslissing. Hetzelfde geldt ten aanzien van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet. 

 

Bij lezing van de toelichting van het middel blijkt dat de verzoekende partijen daarin inhoudelijke kritiek 

leveren, het weze vanuit louter feitelijk oogpunt, het weze vanuit het oogpunt van het materieel recht, en 

daarbij blijk geven kennis te hebben van de motieven, vervat in de bestreden beslissing. 

 

De motieven die de bestreden beslissing onderbouwen, kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing 

worden gelezen zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en hierdoor tevens hebben 

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden 

waarover zij in rechte beschikken. Er wordt immers, met verwijzing naar de toepasselijke wetsbepaling, 

met name artikel 10 van de vreemdelingenwet, gemotiveerd waarom het visum lang verblijf geweigerd 

wordt. De bestreden beslissing gaat aldus in op de door haar aangehaalde elementen en neergelegde 

bewijsstukken. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

(hierna: 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 legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de overheid bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle 

daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoekers dienden een aanvraag tot het bekomen van een visum gezinshereniging in, in functie van 

hun zus, M. A. K. 

 

Na eenvoudige lezing van artikel 10 van de vreemdelingenwet blijkt dat de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet op kennelijk onredelijke wijze heeft vastgesteld dat deze bepaling nergens voorziet 

in de mogelijkheid tot gezinshereniging tussen collateralen (in casu broers en zussen).  

 

In zoverre verzoekers aanvoeren dat de visumaanvraag van de kinderen dienden beschouwd te worden 

als een aanvraag gezinshereniging in toepassing van artikel 10, §1, 7°, van de vreemdelingenwet, laat 

de Raad gelden dat dit betoog klemt met de stukken van het administratief dossier. Immers uit de 

visumaanvragen van de kinderen van de verzoekende partijen blijkt dat de aanvragen werden ingediend 

in functie van M. A. K. Bijgevolg kunnen de verzoekende partijen niet worden gevolgd dat de aanvraag 

gezinshereniging werd ingediend in de hoedanigheid van minderjarige kinderen in functie van hun 

ouders. Zulks is onmogelijk, gelet op het feit dat de verzoekende partijen (de ouders) zelf geen 

verblijfsrecht hebben in het Rijk en aldus niet in aanmerking komen als referentiepersonen in het kader 

van gezinshereniging. 

 

De verzoekende partijen voeren voorts aan dat hun minderjarige kinderen minstens op grond van artikel 

8 van het EVRM het recht zouden moeten hebben om bij de ouders te verblijven. 

 

De verzoekende partijen dienden op 7 september 2015 zelf een aanvraag in voor een visum lang verblijf 

(‘type D’) met het oog op gezinshereniging met hun dochter, mevr. M. A. K. Op 16 november 2015 nam 

de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot weigering van de afgifte van een visum lang 

verblijf (‘type D’). Op 17 december 2015 hebben de verzoekende partijen een beroep tot nietigverklaring 

ingediend bij de Raad voor voornoemde beslissingen, gekend onder nr. RvV 183 265 / IX. Op 2 

september 2016 heeft de Raad met arrest nr. 174 085 het beroep verworpen. 

 

Aangezien de minderjarige kinderen van de verzoekende partijen niet van hun ouders worden 

gescheiden, wordt een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

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

partijen. 

 

 

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 558 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

  

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee september tweeduizend zestien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier,       De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN      M. MILOJKOWIC 


