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 nr. 193 122 van 4 oktober 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 19 juni 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 mei 2017 tot 

weigering van de afgifte van een visum lang verblijf. 

 

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 21 juni 2017 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 september 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. YILMAZ, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 12 juni 2017 diende verzoeker via de Belgische diplomatieke post te Ankara een aanvraag in 

voor een visum lang verblijf in het kader van gezinshereniging met zijn minderjarig Belgisch kind. 

 

1.2. Op 10 maart 2017 werd het visum geweigerd. Op 18 mei 2017 werd deze beslissing ingetrokken. 

 

1.3. Op 18 mei 2017 werd een nieuwe weigeringsbeslissing van het visum genomen. Dit is de bestreden 

beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“Beslissing 
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Resultaat : Casa : Weigering 

Visumtype : 

Duur in dagen :  

Aantal binnenkomsten: 

Commentaar: DEZE BESLISSING VERVANGT EN ANNULEERT DE VORIGE BESLISSING VAN 

10.03.2017. 

 

Betrokkene kan zich niet beroepen op de bepalingen 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. 

 

Overwegende dat een visumaanvraag gezinshereniging ingediend werd op naam van Y. A., geboren op 

29.03.1976, van Turkse nationaliteit, om zijn minderjarig kind in België, Y. B., geboren op 03.09.2004, 

van Belgische nationaliteit, te vervoegen. 

 

Art. 40ter van de vreemdelingenwet bepaalt dat de vader en moeder van een minderjarige Belg het 

recht op gezinshereniging genieten, op voorwaarde dat zij hun identiteit bewijzen door middel van een 

geldig identiteitsdocument en zij de Belg die het recht op gezinshereniging vergezellen of vervoegen. 

 

Overwegende dat uit de huidige visumaanvraag de volgende elementen gebleken zijn: 

Mijnheer verklaarde aan de ambassade dat hij al vier jaar geen contact meer heeft met zijn ex-

echtgenote of met zijn zoon. De ex-echtgenote zou er namelijk een probleem van maken dat hij contact 

heeft met zijn zoon. In datzelfde schrijven stelt mijnheer dat hij elke maand onderhoudsgeld betaalde 

voor zijn zoon. Enerzijds is het allerminst duidelijk of betrokkene momenteel nog steeds onderhoudsgeld 

betaalt, anderzijds gaat het hier om een loutere verklaring die door geen enkel tastbaar bewijsstuk 

gestaafd wordt. 

 

Over zijn toekomstplannen in België verklaart mijnheer dat hij in eerste instantie bij een vriend in Gent 

zal intrekken totdat hij een job gevonden heeft en hij een appartement kan huren. 

 

Uit de verklaringen van mijnheer blijkt dat hij onmogelijk zijn zoon in België zal kunnen vervoegen. Het 

kind woont immers bij zijn moeder in België, met wie mijnheer in onmin leeft. De kans dat mijnheer zich 

dus kan inschrijven op hetzelfde adres als het kind is momenteel nihil. Daarenboven, aangezien de zoon 

reeds in België woont, zal Y. A. hem onmogelijk fysiek vanuit het buitenland naar België kunnen 

vergezellen. Bijgevolg dient de aanvrager aan te tonen dat hij zijn kind begeleidt in de figuurlijke zin van 

het woord, namelijk in de opvoeding (contacten onderhouden, bijdragen in de medische kosten, 

schoolkosten,…); 

 

Overwegende dat dit laatste nergens blijkt uit het administratieve dossier; 

 

Overwegende dat mijnheer daarenboven zelf verklaard heeft reeds vier jaar geen contact meer met zijn 

zoon te hebben. Hieruit kan enkel besloten worden dat mijnheer Y. zijn feitelijk ouderlijk gezag dus 

reeds minstens vier jaar niet uitoefent; 

 

Overwegende dat ter staving van de visumaanvraag trouwens evenmin een Belgisch gerechtelijk vonnis 

voorgelegd werd waarin uitspraak gedaan wordt over de toekenning van het hoederecht, bezoekrecht, 

omgangsregeling, …ten voordele van mijnheer; 

 

Op basis van de thans voorliggende stukken is bijgevolg allerminst aangetoond dat mijnheer Y. zijn 

ouderlijk gezag uitoefent. 

 

Bijgevolg zullen de wettelijke voorwaarden, in het licht van de thans voorliggende elementen, niet 

vervuld kunnen worden. 

 

Het visum wordt derhalve geweigerd. 

(…)” 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan dat hij uiteenzet als volgt: 
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“A.1. Eerste middel: Schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/7/1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de algemene rechtsbeginselen en beginselen 

van behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheidsverplichting en verzoekers rechten van 

verdediging – manifeste beoordelingsfout 

 

Artikel 2 van deze wet impliceert dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat 

dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. 

 

Terwijl artikel 3 van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit 

zelfde artikel de motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en 

duidelijk te maken hebben met de beslissing. 

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat om de nodige beroepen in te stellen 

waarover hij beschikt. 

 

Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de opgelegde 

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

uiteenzetting van het middel blijkt duidelijk dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing niet kent. 

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 is aangetoond. 

 

In zoverre verzoeker aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motivering van de bestreden 

beslissing dient het middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

De motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/7/1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurdershandelingen is derhalve geschonden. 

 

De bestreden beslissing is bijgevolg niet naar behoren gemotiveerd. Verzoeker kan niet nagaan of de 

overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens. 

 

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 2 februari 2007, nr. 167 41414, 

RvS 14 februari 20006, nt. 154 954). 

 

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

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

dienstige stukken. 

 

Het middel is in die mate gegrond.” 

 

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

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet 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, dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben en 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 
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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. 

Verzoeker voert dan wel de schending aan van de formele motiveringsplicht, maar brengt geen enkel 

concreet argument aan waaruit zou kunnen blijken dat niet is voldaan aan de vereisten van deze 

verplichting. Een schending ervan is dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

Voor het overige is het opgebouwd uit niets anders dan een loutere theoretische omschrijving van de 

daarin aangevoerde rechtsregels. Om aan een middel tot voldoen, volstaat het niet enkel een 

uiteenzetting van de rechtsregels te bevatten, maar ook de wijze waarop die rechtsregels door de 

besteden beslissing werden geschonden. Een dergelijke uiteenzetting kan niet in het middel worden 

gelezen.  

Het eerste middel is voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan dat luidt als volgt: 

 

“A.2. Tweede middel: Schending van artikel 40ter, eerste lid van de Vreemdelingenwet dd. 15.12.1980. 

 

Dit artikel stelt: 

 

Art. 40ter: 

 

§ 1. De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft 

uitgeoefend overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een 

burger van de Unie. 

§ 2. 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 lidstaten 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; 

 

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen. 

 

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : 

 

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt. 

 

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 

 

2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem 

vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden opgelegd aan een 

onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel 

VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belg bewijst dat het onroerend goed aan de 

opgelegde voorwaarden voldoet. 

 

3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. 
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Als een attest van geen huwelijksbeletsel is afgegeven, wordt er naar aanleiding van het onderzoek van 

een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk, waarvoor het attest is 

afgegeven, geen nieuw onderzoek uitgevoerd, tenzij er nieuwe gegevens zijn. 

 

Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de 

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 

achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of 

indien ze, in het geval van een we1ttelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. 

 

Onverminderd de artikelen 42ter en 42quater, kan aan het verblijf van een familielid van een Belg ook 

een einde worden gemaakt wanneer de voorwaarden van het tweede lid niet meer zijn vervuld. 

Verzoeker dient de Belgische minderjarige te vergezellen of te vervoegen. 

Verzoeker is bij vonnis AR11/163/A dd. 3.03.2011 geveld door de Rechtbank van Eerste aanleg te 

Dendermonde uit de echt gescheiden. 

 

In dit vonnis werd het ouderlijk gezag aan beide partijen toegekend waarbij verzoeker is veroordeeld tot 

betaling van onderhoudsbijdrage aan zijn zoon. 

 

Verzoeker wenst naar België te komen om een feitelijk gezincel te vormen met zijn minderjarige zoon. 

Verzoeker leeft sedert 3 jaar in Turkije. Daarvoor heeft hij gedurende 5 jaar zijn hoofverblijf in België 

gehad. 

 

Tijdens zijn verblijf in België had verzoeker een normale band met zijn minderjarig zoon. De 

omgangsregeling werd correct nageleefd. 

 

Het is pas sedert zijn verblijf in Turkije dat hij geen contact heeft gehad met zijn minderjarig kind. 

Het is evenwel zo dat verzoeker altijd de onderhoudsgelden is blijven betalen en aldus wordt een 

financiële en affectieve band aangetoond. 

 

Verzoeker is de officiële vader van de minderjarige Belg nl. B. Y. Dat wordt ook niet betwist door 

verweerster. 

 

Uit de motivering blijkt nergens dat DVZ verder onderzoek heeft gedaan naar de concrete situatie van 

het gezin en aldus niet is nagegaan of er een gezamenlijk ouderlijk gezag is en of verzoeker 

onderhoudsgelden heeft betaald. 

 

De overige opgesomde voorwaarden van artikel 40ter Vreemdelingenwet werd door verzoeker in hun 

aanvraag tot visum in het kader van de gezinshereniging voldaan zodat hij in aanmerking komt voor de 

toekenning van het visum. 

 

De door verzoeker ingediende visumaanvraag voldoet integraal aan de richtlijnen van artikel 40 ter van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (Vreemdelingenwet) gezien: 

 

- Verzoeker zich in het Rijk bij zijn minderjarige zoon wenst te vervoegen 

 

- verzoeker en zijn minderjarige zoon recht hebben op ouder-kind relatie te onderhouden. 

 

Nergens blijkt dat de samenwoning verplicht is met de minderjarige op hetzelfde adres. Een feitelijke 

gezinscel is voldoende. 

 

Verzoeker is niet verplicht om zich te gaan inschrijven op het adres van de minderjarige. 

 

Bij zijn aankomst in België gaat verzoeker een appartement huren en gaat zijn omgangrecht met zijn 

kind naleven waarop hij recht heeft. Hij zal zijn onderhoudsplicht ook naleven. 

 

Verweerster heeft ten onrechte geweigerd om een visum af te geven alleen omwille van de reden dat 

verzoeker in onmin zou leven met zijn ex-partner. 
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Er is een uitvoerbare vonnis waaruit blijkt dat verzoeker het recht heeft om contact te hebben met zijn 

kind. Verzoeker en het kind hebben het recht om hun ouder-kind relatie te onderhouden. 

 

Verwijzende naar artikel 40 ter van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) stelt verzoeker dat uit de bestreden 

beslissing niet blijkt dat de verwerende partij met het feit dat zij aan de richtlijnen van voormelde artikel 

heeft nagekomen, in acht heeft genomen zodat de verwerende partij de bepalingen van voormeld artikel 

heeft geschonden bij het nemen van de bestreden beslissing.” 

 

2.2.2. Artikel 40ter, §2, 1°, 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) bepaalt:  

 

“§ 2. 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 lidstaten 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°, bepaalt:  

 

“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;” 

 

Kernpunt van de betwisting is de vraag of de verwerende partij op goede gronden kon oordelen dat 

verzoeker onmogelijk zijn zoon in België zou kunnen vervoegen. Specifiek in dit verband motiveert de 

bestreden beslissing: 

 

“Uit de verklaringen van mijnheer blijkt dat hij onmogelijk zijn zoon in België zal kunnen vervoegen. Het 

kind woont immers bij zijn moeder in België, met wie mijnheer in onmin leeft. De kans dat mijnheer zich 

dus kan inschrijven op hetzelfde adres als het kind is momenteel nihil. Daarenboven, aangezien de zoon 

reeds in België woont, zal Y. A. hem onmogelijk fysiek vanuit het buitenland naar België kunnen 

vergezellen. Bijgevolg dient de aanvrager aan te tonen dat hij zijn kind begeleidt in de figuurlijke zin van 

het woord, namelijk in de opvoeding (contacten onderhouden, bijdragen in de medische kosten, 

schoolkosten,…);” 

 

Verzoeker betoogt in het middel dat hem in de beschikking van de vrederechter te Dendermonde op 4 

mei 2011 hem samen met zijn ex-vrouw het ouderlijk gezag werd toegewezen. Hij betoogt dat het 

enkele feit dat hij in onmin leeft met zijn ex-echtgenote niet kan verantwoorden dat hij zich niet met zijn 

zoon zou kunnen vestigen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) merkt evenwel 

op dat uit de geciteerde passage niet kan worden afgeleid dat enkel omdat er een gebrek aan 

samenwoonst was, de aanvraag werd afgewezen. De bestreden beslissing motiveert immers dat er 

evenmin bewijzen van begeleiding in de figuurlijke zin, met name in de opvoeding (contacten 

onderhouden, bijdrage in de medische kosten, schoolkosten,...) werden voorgelegd. 

 

Na te hebben vastgesteld dat verzoeker reeds vier jaar geen contact meer met zijn zoon heeft en aldus 

het ouderlijk gezag de facto niet meer uitoefent, wordt ook vastgesteld dat verzoeker geen Belgisch 

gerechtelijk vonnis voorlegt waarin uitspraak wordt gedaan over de toekenning van het hoederecht, 

bezoekrecht of een omgangsregeling in hoofde van verzoeker. Derhalve wordt besloten dat verzoeker 

niet aantoont dat hij het ouderlijk gezag uitoefent. 

 

Verzoeker verwijst in zijn middel naar het feit dat in de beschikking van 4 mei 2011 door de vrederechter 

te Dendermonde aan beide partners het ouderlijk gezag werd toegekend. Hij legt hier thans een stuk 

van neer. De Raad dient evenwel vast te stellen dat verzoeker dit stuk niet heeft voorgelegd in het kader 

van zijn aanvraag om gezinshereniging, zodanig dat de verwerende partij hier dan geen rekening mee 
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kon houden bij de beoordeling van de aanvraag. De wettigheid van de bestreden beslissing dient te 

worden nagegaan aan de hand van de elementen die voorlagen op het ogenblik van het nemen van de 

beslissing. 

 

In dit verband herinnert de Raad er aan dat van een aanvrager van een visum gezinshereniging 

redelijkerwijze mag worden verwacht dat hij alle nuttige elementen en bewijzen aanbrengt opdat de 

gemachtigde kan beoordelen of hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden om het gevraagde visum lang 

verblijf te verkrijgen (RvS 12 maart 2013, nr. 222.809). De zorgvuldigheidsverplichting die rust op de 

bestuursoverheid geldt immers evenzeer ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een 

wederkerig bestuursrecht, de burger. Er dient op te worden gewezen dat de vreemdeling de nodige 

documenten moet aanbrengen opdat de verwerende partij kan beoordelen of hij aan de wettelijke 

voorwaarden voldoet. De verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg in de 

wederkerige zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450). Het komt verzoekende partij 

toe om de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen en zich te bekwamen in de verblijfsprocedure die 

zij instelt en haar aanvraag zo volledig mogelijk te staven. 

 

Het middel is niet gegrond. 

 

2.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan dat luidt als volgt: 

 

“A.3. Derde middel: Schending van het KINDERRECHTENVERDRAG 

 

Het Kinderrechtenverdrag stelt voorop dat kinderen bij hun ouders horen. Scheiding van beide, gezien 

de kwetsbare positie van kinderen, kan alleen als dit in hun belang is. 

 

Bij alle maatregelen die kinderen betreffen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 

 

Art 10 IVRK handelt over het recht van kinderen en hun ouders om het even welk land te verlaten en 

hun eigen land terug binnen te komen met het oog op hereniging of om de ouder-kind relatie te 

onderhouden. 

 

Net zoals art 10 beoogt ook art 9 IVRK hetzelfde doel, namelijk de bescherming van kinderen tegen een 

mogelijke scheiding met hun ouders. 

 

Door weigering van de visumafgifte heeft verweerster de bepalingen van voormeld artikel geschonden. 

 

Het middel is in die mate gegrond.” 

 

2.3.2. Waar verzoeker terecht opmerkt dat de belangen van het kind de eerste overweging dienen te 

vormen bij beslissingen die het kind aanbelangen, kan hieruit evenwel niet worden afgeleid dat 

verzoeker niet langer zou dienen te voldoen aan de verblijfsvoorwaarden zoals gesteld in artikel 40ter 

van de vreemdelingenwet. Daarenboven moet in dit verband opgemerkt worden dat de bestreden 

beslissing geen aanvraag betreft in hoofde van het kind en dat de scheiding tussen verzoeker en het 

kind sedert 2014 het gevolg is van verzoekers vrijwillige terugkeer naar Turkije.  

 

Verder moet worden opgemerkt dat de bestreden beslissing steunt op de vaststelling dat verzoeker niet 

heeft aangetoond actueel het ouderlijk gezag uit te oefenen over zijn kind. Er blijkt niet dat verzoeker, 

indien hij te gepasten tijde aan het bestuur bewijzen voorlegt waaruit de uitoefening van het ouderlijk 

gezag kan blijken, geen nieuwe aanvraag zou kunnen indienen met het oog op gezinshereniging met 

zijn zoon.  

 

Het middel is niet gegrond. 

 

2.4.1. Verzoeker voert een vierde middel aan dat luidt als volgt: 

 

“A.4. Vierde Middel : Schending van artikel 8 EVRM 
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Dat het gecontesteerd ministerieel besluit in strijd is met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), ondertekend op 4.11.50 te Rome en 

goedgekeurd bij de Wet van 13.5.55, en met het proportionaliteitsbeginsel. 

 

Dat bovendien, door weigering van het recht op gezinshereniging aan verzoeker er een inbreuk is 

gepleegd op artikel 8 van het EVRM : 

 

1)Eenieder heeft recht op eerbieding van zijn privé – leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

 

2)Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

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

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

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen. 

Dat de Raad van State ter zake heeft gesteld: 

 

Hieruit volgt dat de overheid dient na te gaan of de noodzaak om in een democratische samenleving de 

openbare orde, de veiligheid, enz. te beschermen door maatregel van verwijdering uit het land, opweegt 

tegen de door artikel 8 EVRM gewaarborgde gezin –en familieleven (Raad van State 22.10.86, TVR 

1987, nr. 44, pag. 27 e.v.). 

 

Dat het proportionaliteitsbeginsel vereist dat de beslissing van de overheid rekening houdt met alle 

elementen van de zaak, met alle betrokken partijen en het uiteindelijk doel. De bestreden beslissing 

moet een evenwicht vormen tussen de verschillende belangen. 

Dat de gevolgen van de gecontesteerde ministeriële beslissing in strijd zijn met het doel van de wetten 

zelf en met het artikel 8 EVRM. In huidig geval zal bij een afwijzing van de visumaanvraag het recht op 

privéleven niet worden gerespecteerd. 

 

Dat rekening houdende met de hierboven beschreven situatie er met voldoende zekerheid kan gezegd 

worden dat (door) de bestreden beslissing van de verwerende partij in art. 40 ter van de 

Vreemdelingenwet en art. 8 EVRM werd(en) geschonden; 

 

Dat bij het nemen van de bestreden beslissing tot weigering van de visumaanvraag van de verzoeker 

om zijn Belgische minderjarige zoon te vervoegen en dit op verzoek van de Minister voor Asiel -en 

Migratiebeleid absoluut geen rekening werd gehouden met de affectieve en duurzame relatie van 

partijen en de wil van de partijen om een gezinscel in het Rijk uit te bouwen. 

 

Het ontzeggen van de toegang tot het Rijk aan de verzoeker voor een lange duur kan moeilijk verenigd 

worden met artikel 8 EVRM gezien de overheidsinmenging de rechtsmatige belangen van verzoeker 

schendt. 

 

Dat om deze redenen de bovenvermelde bestreden beslissing dient te worden vernietigd minstens 

hervormd.” 

 

2.4.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Wanneer een risico op schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven, 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 
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De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze, in achtgenomen de omstandigheden van de zaak. 

 

In casu wordt niet betwist dat verzoeker, als vader van een minderjarig Belgisch kind, een gezinsleven 

heeft, maar werd aan de verzoekende partij het verblijfsrecht op grond van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet geweigerd. Verzoeker beschikte eerder over een verblijfskaart in België, maar vertrok 

om persoonlijke redenen terug naar Turkije in 2014. Ten gevolge hiervan verviel het recht op verblijf in 

België.   

 

De actuele aanvraag om een visum dient dan ook te worden beschouwd als een situatie van eerste 

toelating. Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand 

van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht 

worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op privé- en/of familie- en 

gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 

31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 105). 

 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de Staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 

worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de Staat voor gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een 

bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). 

De Verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 

ongeacht de verplichtingen die voor hen van verdragen voortvloeien, met inbegrip van de EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat 

opzicht beschikt de Staat dan ook over een beoordelingsmarge, en is de Staat aldus gemachtigd om de 

voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Verzoekers aanvraag werd in casu geweigerd omdat verzoeker niet heeft aangetoond dat hij 

daadwerkelijk het ouderlijk gezag mee uitoefent. Zo wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat er 

geen deelname aan de opvoeding (contacten onderhouden, bijdrage in de medische kosten, 

schoolkosten,...) blijkt, dat verzoeker reeds vier jaar geen contact meer met zijn zoon heeft en dat 

verzoeker geen Belgisch gerechtelijk vonnis voorlegt waarin uitspraak wordt gedaan over de toekenning 

van het hoederecht, bezoekrecht of een omgangsregeling in hoofde van verzoeker.  

 

Deze elementen worden door verzoeker niet weerlegd. Dienvolgens dient te worden besloten dat 

verzoeker geen elementen aanbrengt waaruit kan blijken dat op de verwerende partij een positieve 

verplichting rustte in de zin van hogervermelde rechtspraak van het EHRM.  

 

Het middel is niet gegrond.  
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3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier oktober tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 

 


