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 nr. 182 894 van 24 februari 2017 

in de zaak RvV X / II 
 
 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 3 november 2016 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 30 september 2016 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 8 november 2016 met 

refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 januari 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 februari 2017. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERHAEGEN, die loco advocaat K. VERSTREPEN 

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché T. VERSCHUEREN, die verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekende partij dient op 9 mei 2016 een visumaanvraag gezinshereniging in. 

 

1.2. Op 30 september 2016 wordt de afgifte van dit visum geweigerd. Dit is de bestreden beslissing, die 

luidt als volgt: 

 

“Commentaar: Betrokkene kan zich niet beroepen op de richtlijnen van art. 40ter 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, van kracht geworden op 22/09/2011;  
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Overwegende dat op 09/05/2016 een visumaanvraag gezinshereniging ingediend werd op naam van B. 

P. (...), geboren op 23/12/1995, van Ghanese nationaliteit, om zijn veronderstelde moeder in België, A. 

A. (...), geboren op 02/06/1963, van Ghanese nationaliteit, gehuwd en samenwonend met E. W. (...), 

geboren op 22/08/1943, van Belgische nationaliteit, te vervoegen;  

Overwegende dat ter staving van de verwantschap een in Ghana opgestelde "certified copy of entry in 

register of births" werd voorgelegd, waaruit blijkt dat de geboorte laattijdig geregistreerd werd op 

11/08/2014, zijnde 18 ½  jaar na de feiten;  

Overwegende dat krachtens artikel 27 van het wetboek van internationaal privaatrecht een buitenlandse 

akte, om erkend te worden, moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar 

zij is opgesteld, nodig zijn voor haar echtheid, en haar rechtsgeldigheid moet worden vastgesteld 

overeenkomstig het op haar toepasselijke recht;  

Overwegende dat de Ghanese geboorteaktes enkel op basis een simpele verklaring opgesteld worden 

en er bijgevolg geen enkel geloof kan worden gehecht aan deze documenten;  

Het voorgelegde document kan bijgevolg niet worden erkend in België.  

Overwegende dat op de foto van de aanvrager op het visumaanvraagformulier de betrokkene meer dan 

20 jaar oud lijkt te zijn;  

Bijgevolg wordt de visumaanvraag geweigerd onder voorbehoud van een leeftijdsbepalende test.  

Op basis van de resultaten van deze leeftijdsbepalende test zal de Dienst Vreemdelingenzaken 

beslissen of de DNA procedure, om de verwantschap in het kader van een bij de FOD Buitenlandse 

Zaken aangespannen procedure vast te stellen, mag worden opgestart.”  

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel betoogt de verzoekende partij als volgt: 

 

“Schending van artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet en artikel 44 van het Vreemdelingenbesluit, 

schending van de motiveringsplicht zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 2 en 3 

van de wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en als 

beginsel van behoorlijk bestuur. 

Artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet voorziet: 

"De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de listaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie : 

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;" 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

§2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

[...] 

3° de bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij 

hen voegen, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn echtgenoot of de bedoelde 

geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en, indien het recht van bewaring wordt 

gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft 

gegeven. " 

Artikel 44 van het Vreemdelingenbesluit stelt: 

" De familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, van de wet, die geen burger van de Unie zijn, kunnen 

enkel genieten van de bepalingen van dit hoofdstuk indien zij het bewijs overleggen aangaande de 

bloed- of aanverwantschap of partnerschap met de burger van de Unie die ze begeleiden of bij wie ze 

zich voegen. 

Indien wordt vastgesteld dat het familielid de ingeroepen bloed- of aanverwantschapsband of het 

partnerschap niet kan bewijzen door middel van officiële documenten, overeenkomstig artikel 30 van de 

wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht of de internationale 

overeenkomsten betreffende dezelfde materie, kan de minister of zijn gemachtigde rekening houden 

met andere geldige bewijzen die in dit verband worden voorgelegd." 

Uit bovenstaande bepalingen volgt dat de aanvraag tot een visum gezinshereniging van een familielid 

van een Belg niet mag worden geweigerd om de enkele reden dat er 'geen geloof wordt gehecht' aan 

een officieel document uit het land van herkomst. 
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In casu is verzoeker de twintigjarige stiefzoon van een Belg. Zijn moeder is gehuwd met een Belgische 

man. Haar vier andere kinderen zijn reeds in België gearriveerd. Bijgevolg is artikel 40ter Vw. van 

toepassing. 

Verzoeker wenst de verwantschapsband aan te tonen door een officieel uittreksel uit het 

geboorteregister voor te leggen. Zijn aanvraag kan niet geweigerd worden om de enkele reden dat men 

geen geloof hecht aan een authentieke akte, louter omdat zij afkomstig is uit Ghana. 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt echter dat de niet-aanvaarding van het authentiek 

Ghanees uittreksel uit het geboorteregister de enige reden is tot weigering van afgifte van het visum. 

Hiermee schendt verwerende partij artikel 40ter, §2, van de Vreemdelingenwet en artikel 44 van het 

Vreemdelingenbesluit, en moet de bestreden beslissing dus vernietigd worden. 

Artikel 27 van het Wetboek IPR bepaalt immers: 

" §1. Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat een 

beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld 

overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijk recht, en meer bepaald met inachtneming van de 

artikelen 18 en 21. 

De akte moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar zij is opgesteld, 

nodig zijn voor haar echtheid." 

Verzoeker legt een "certified copy of entry in register of births" voor, een uittreksel uit het 

geboorteregister. Dit betreft een authentieke akte uit Ghana, waarop het Ghanees recht van toepassing 

is. 

Men kan overeenkomstig de Ghanese wetgeving op elk moment een uittreksel van het geboorteregister 

bekomen, tegen betaling van een kleine retributie (Registration of Births and Deaths Act (Act 301) 1965, 

zie stuk 2): 

"32. (1) The Registrar, on the application of a person and the giving by that person of the information 

that the Registrar thinks fit and on the payment by that person of the prescribed fee, shall if satisfied that 

the information is not to be used for an improper purpose, issue to that person a certified copy of the 

entry in the register of births in respect of a person. 

(2) A certified copy under subsection (1) is a true copy of the entry in the register of births together with 

a certificate to that effect at the end of which the Registrar having custody of the register shall sign." 

Dit kan uiteraard enkel worden afgeleverd wanneer men effectief is ingeschreven in het 

geboorteregister. 

Artikel 8 van de Registration of Births and Deaths Act (Act 301) uit 1965 bepaalt met betrekking tot de 

voorwaarden voor inschrijving in het geboorteregister (stuk 2): 

"(1) The birth of a child in a district to which this Act applies shall be registered by the Registrar in the 

district in which the child was born. 

(2) Where a living new-bom child is found deserted and information as to the place of birth is not 

available, the birth shall be registered by the Registrar for the district in which the child is found. 

(3) Subject to subsection (2) of section 36, the prescribed particulars for registration shall be furnished 

by 

(a) the father and the mother of the child, or 

(b) in the case of the death or incapacity of the father and mother, 

(i) the occupier of the premises in which the child is born, if the occupier has knowledge of the birth, or 

(ii) a person present at the birth, or 

(iii) a person having charge of the child. 

(4) The birth shall be registered within twenty-one days of the date of birth, and registration outside of 

the period shall only be made on the payment of the prescribed fee. 

(5) Where a birth has not been registered within the twenty-one days period referred to in subsection 

(4), the Registrar may by notice in writing summon any of the persons referred to in subsection (3) to 

attend personally at the Births and Deaths Registry to furnish the prescribed particulars for registration 

within a prescribed time. 

(6) A birth shall not be registered after the expiration of twelve months from the date of birth except with 

the written autority of the Registrar and on the payment of the prescribed fee, and notice of that authority 

having been given shall be entered in the register." 

Deze formaliteiten werden noodzakelijkerwijze dan ook vervuld, aangezien verzoekers geboorte werd 

ingeschreven in het geboorteregister. 

De Canadese Immigration and Refugee Board heeft een onderzoek gedaan naar de vormvoorwaarden 

van de "Certified Copy of Entry into Registry of Births" (stuk 3): 

" - The certificate is printed on A4-sizedpaper; 

- The green colour prominent in the center of the certificate fades towards the margins on the left and 

right sides; 

- the background is offset; 
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- the serial number is in letterpress; 

- the "Date of Registration " section of the document contains the date when the birth was first 

registered; 

- there is a watermark gridpattern over the whole paper. 

The official indicated that the only two authorized signatories on the Certified Copy are the Registrar for 

Ghana at the National Head Office and his two deputies (ibid.). The sources also noted that the name of 

the district registrar, who originally registered the birth, is normally "mentioned for recordpurposes" (ibid. 

3 July 2015). " 

In casu werden alle voorschriften uit het Ghanees recht nageleefd. De Ghanese akte voldoet aan alle 

grond- en vormvoorwaarden, zoals hierboven opgelijst, en voldoet bijgevolg aan alle voorwaarden die 

nodig zijn voor haar echtheid, overeenkomstig de Ghanese wetgeving. 

Overeenkomstig artikel 27 WIPR dient het door verzoeker voorgelegde uittreksel uit het geboorteregister 

dan ook door verwerende partij te worden aanvaard. 

Bovendien staat op de officiële website van de Ghanese overheid te lezen dat bij registratie van de 

geboorte, er steeds een bewijs vereist is (stuk 4): 

"The informant will be required to produce evidence of birth, such as a clinical weighing card, (in the 

absence of this a baptismal certificate issued not more than 5 years after the birth of the child). " 

Ook indien de geboorte meer dan twaalf maanden na de gebeurtenis wordt aangegeven, is nog steeds 

een bijkomend document vereist: 

"Informant declares the partially completed documents before a Commissioner of Oaths, Court Registrar 

or Notary Public suvvorted bv anv of the followins: 

- Clinical Weighing/Notification of birth card 

- Baptismal Certificate 

- Extract from Family Records Book 

- Affidavit from one of the parents " 

Verwerende partij gaat bijgevolg wel zeer kort door de bocht wanneer zij beweert dat alle Ghanese 

geboorteaktes enkel op basis van een simpele verklaring worden opgesteld. De totstandkoming van een 

akte dient in concreto, geval per geval, te worden onderzocht. 

De Ghanese wetgeving kan worden teruggevonden via de officiële kanalen van de Ghanese overheid. 

Verwerende partij diende noodzakelijkerwijze dan ook op de hoogte te zijn van de Ghanese regelgeving 

met het oog op het controleren van de voorgeschreven grond- en vormvoorwaarden van de voorgelegde 

akte, minstens zou zij hiervan op de hoogte moeten zijn indien zij een degelijk en zorgvuldig onderzoek 

heeft gevoerd naar de echtheid ervan. 

Er blijkt echter nergens uit de beslissing waarom het uittreksel uit het geboorteregister van verzoeker in 

casu niet aanvaard wordt. Verwerende partij stelt in haar beslissing alleen dat aan geboorteaktes uit 

Ghana in het algemeen geen geloof wordt gehecht, maar laat na te specifïëren waarom deze akte van 

verzoeker in het bijzonder niet kan worden aanvaard. 

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen schrijft - net 

als artikel 62 Vw. - nochtans voor dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk dienen te worden gemotiveerd : 

de opgelegde motivering moet in de akte zelf de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan 

de beslissing ten grondslag liggen, en deze motivering moet afdoende zijn (zie A. MAST, J. DUJARDIN, 

M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, 2012, p. 

793-796; L. DENYS, Overzicht van het vreemdelingenrecht, 2015, p. 699-700). 

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing alle juridische en feitelijke gegevens dient te vermelden die de 

beslissing schragen, en dit in de beslissing zelf, teneinde verzoeker toe te laten kennis te nemen van de 

redenen van de beslissing die ten aanzien van hem genomen werd. 

In casu dient de bestreden beslissing bijgevolg de afdoende redenen te omvatten die de weigering van 

de geboorteakte van verzoeker rechtvaardigen, quod non. 

Dergelijk gebrek aan motivering is dan ook absoluut onverenigbaar met de voorschriften uit artikel 62 

Vw.. Het volstaat niet dat er in het administratief dossier deze of gene afweging terug te vinden zou zijn, 

dit moet immers ook teruggevonden worden in de motieven van de beslissing. 

Verzoeker legt een officieel, gelegaliseerd document voor, afkomstig van de Ghanese autoriteiten om 

zijn verwantschap met zijn stiefvader te bewijzen. Overeenkomstig artikel 27 WIPR, en bij uitbreiding de 

Ghanese wetgeving, moet deze buitenlandse authentieke akte door de Belgische overheid worden 

aanvaard, minstens dient in concreto te worden aangetoond waarom de akte van verzoeker in het 

bijzonder geen bewijskracht wordt toegekend.” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 
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met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan, of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met  

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583). 

   

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde het visum weigert omdat de verwantschap met de 

referentiepersoon onvoldoende is bewezen door de geboorteakte die werd voorgelegd. De gemachtigde 

verwijst naar de laattijdige registratie van de voorgelegde geboorteakte die louter is gebaseerd op 

verklaringen en stelt dat dit niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 27 van het WIPR (Wetboek van 

internationaal privaatrecht). De gemachtigde besluit dat de voorgelegde geboorteakte niet kan worden 

erkend. Verder stelt de gemachtigde dat op de foto van de aanvrager op het visumaanvraagformulier de 

verzoekende partij meer dan twintig jaar lijkt te zijn en dat de visumaanvraag wordt geweigerd onder 

voorbehoud van een leeftijdsbepalende test.  

 

2.3. Verzoekende partij meent dat de motivering van de bestreden beslissing niet afdoende is. Zij wijst 

op het onderzoek dat overeenkomstig voormeld artikel 27 van het WIPR moet worden gevoerd.  

Verzoekende partij meent dat niet blijkt, rekening houdende met de bepaling van artikel 27 WIPR 

waarom haar geboorteakte geen bewijskracht heeft.  

 

2.4. In casu werd een buitenlandse geboorteakte voorgelegd als bewijs van de afstammingsband. De 

erkenning of niet-erkenning van de buitenlandse geboorteakte diende dan ook te gebeuren volgens de 

bepalingen en de verwijzingsregels van het WIPR. 

 

2.5. In de bestreden beslissing wordt verwezen naar artikel 27 van het WIPR dat in het bijzonder 

bepaalt: 

 

“§ 1. Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat een 

beroep moet worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld 

overeenkomstig het krachtens deze wet toepasselijk recht, en meer bepaald met inachtneming van de 

artikelen 18 en 21. 

De akte moet voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar zij is opgesteld, 

nodig zijn voor haar echtheid. 

Artikel 24 is, voorzover nodig, van toepassing. 

Ingeval de overheid weigert de geldigheid van de akte te erkennen, kan beroep worden ingesteld bij de 

rechtbank van eerste aanleg, onverminderd artikel 121, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 

23. Het beroep wordt ingesteld bij de familierechtbank indien de buitenlandse authentieke akte een 

bevoegdheid als bedoeld in artikel 572bis van het Gerechtelijk Wetboek betreft. 

§ 2. Een buitenlandse authentieke akte die uitvoerbaar is in de Staat waarin zij is opgesteld, wordt in 

België uitvoerbaar verklaard door de rechtbank van eerste aanleg, onverminderd artikel 121, 

overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 23 en na onderzoek van de voorwaarden bedoeld in § 

1. De vordering tot verklaring van de uitvoerbaarheid van een buitenlandse authentieke akte wordt 

ingesteld bij de familierechtbank indien deze akte een bevoegdheid als bedoeld in artikel 572bis van het 

Gerechtelijk Wetboek betreft. 

§ 3. Een gerechtelijke schikking aangegaan voor een buitenlandse rechter, die uitvoerbaar is in de Staat 

waar zij tot stand is gekomen, kan in België onder dezelfde voorwaarden als een authentieke akte 

uitvoerbaar verklaard worden.” 

Alle Belgische overheden kunnen een buitenlandse authentieke akte erkennen zonder dat er eerst een 

procedure moet gevoerd worden. Dat is het systeem van 'de plano' erkenning. De erkenning kan 

gebeuren door de ambtenaar van de burgerlijke stand, zonder enige rechterlijke tussenkomst. De 

ambtenaar van de burgerlijke stand moet de buitenlandse authentieke akte wel aan een controle 

onderwerpen.” 

 

De Raad benadrukt dat zijn rechtsmacht, overeenkomstig de in de artikelen 144-146 van de Grondwet 

vervatte bevoegdheidsverdeling tussen de gewone hoven en de rechtbanken enerzijds en de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen als administratief rechtscollege anderzijds, is uitgesloten indien de wetgever 

tegen de beslissing van de administratieve overheid een beroep heeft opengesteld bij de gewone hoven 
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en rechtbanken. De Raad benadrukt dan ook dat hij zich niet uitspreekt over de wettigheid van de 

weigering tot erkenning van de buitenlandse geboorteakte op zich door de gemachtigde, daar hij 

hieromtrent geen rechtsmacht heeft, gelet op het beroep dat tegen zulke weigering overeenkomstig 

artikel 27, § 1, vierde lid van het WIPR openstaat bij de familierechtbank.  

 

Dit gegeven neemt echter niet weg dat de Raad conform artikel 39/1, § 1, tweede lid juncto artikel 39/2, 

§ 2 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) de wettigheid dient te 

beoordelen van de weigering van visum en aldus kan nagaan of de motivering van de bestreden 

beslissing tot weigering van een visum afdoende is om verzoekende partij dit visum te weigeren (cf. RvS 

18 maart 2009, nr. 191.552). 

 

2.6. Uit voormeld artikel 27 blijkt dat deze bepaling doorverwijst naar verschillende andere artikelen van 

het WIPR en tevens verwijzingsregels bevat die het toepasselijk recht aanwijzen.  

Zo geldt dat de echtheid van de akte wordt beoordeeld op grond van het recht van de staat waar zij is 

opgesteld. Ook blijkt uit voormeld artikel 27 dat de rechtsgeldigheid van de akte wordt vastgesteld 

overeenkomstig het toepasselijke recht zoals aangeduid door het WIPR. 

 

Hoewel in de bestreden beslissing wordt gesteld “krachtens artikel 27 van het wetboek van 

internationaal privaatrecht (moet) een buitenlandse akte, om erkend te worden, (...) voldoen aan de 

voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar zij is opgesteld, nodig zijn voor haar echtheid en 

haar rechtsgeldigheid moet worden vastgesteld overeenkomstig het op haar toepasselijke recht.”,  blijkt 

uit de bestreden beslissing niet aan de hand van welk recht, zoals aangeduid door de verwijzingsregels 

van het WIPR, de gemachtigde in casu de rechtsgeldigheid en de echtheid van de geboorteakte is 

nagegaan.  

 

De gemachtigde doet in de bestreden beslissing geen enkele uitspraak over de beoordeling van de 

echtheid van de geboorteakte op grond van het recht van de staat waar zij is opgesteld, noch doet hij 

enige uitspraak over de rechtsgeldigheid van de geboorteakte overeenkomstig het toepasselijke recht 

zoals aangeduid door het WIPR. Er blijkt uit de bestreden beslissing geenszins dat de gemachtigde aan 

de hand van de verwijzingsregels in artikel 27 van het WIPR het toepasselijke recht heeft geïdentificeerd 

op grond waarvan de rechtsgeldigheid en de echtheid van de geboorteakte moeten worden nagegaan. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt geenszins aan de hand van welk recht, zoals 

aangeduid door de verwijzingsregels van het WIPR, de gemachtigde is nagegaan of een laattijdige 

geboorteregistratie, louter gebaseerd op verklaringen de echtheid of geldigheid van de geboorteakte 

aantast, hoewel het WIPR en de verwijzingsregels daarin het wettelijk kader vormen dat de erkenning of 

niet-erkenning van buitenlandse akten beheerst. 

 

Daar het motief inzake de niet-erkenning van de geboorteakte niet afdoende is zoals blijkt uit 

voorgaande bespreking en aldus blijkt dat de verzoekende partij een geboorteakte heeft voorgelegd om 

haar verwantschapsband te bewijzen en het aan de verwerende partij toekomt hierover een deugdelijk 

en afdoende standpunt in te nemen, kan het andere motief, met name dat op de foto van verzoekende 

partij zij ouder dan twintig jaar lijkt te zijn, hetgeen slechts een uiterst subjectieve vaststelling is en niet 

gebaseerd op objectieve gegevens, niet overtuigen om de bestreden beslissing overeind te laten.  

 

Met haar betoog maakt verzoekende partij dan ook aannemelijk dat de bestreden beslissing tot 

weigering van een visum gezinshereniging geen afdoende gemotiveerde beslissing is en dat de 

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991 zodoende zijn geschonden. De Raad wijst er nog 

op dat de verwerende partij nagelaten heeft een nota met opmerkingen in te dienen.  

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. Dit leidt tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. Een verder onderzoek naar de overige middelen(onderdelen) dringt zich derhalve niet op.  

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 30 september 2016 tot weigering van de afgifte van een visum wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig februari tweeduizend zeventien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN S. DE MUYLDER 

 


