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 nr. 194 886 van 13 november 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

vertegenwoordigd door XX 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46 / 1 

8000 BRUGGE 

  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, vertegenwoordigd door Abdullahi NUUR ABDI, die verklaart van 

Somalische nationaliteit te zijn, op 9 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 6 april 2017 tot weigering van de afgifte van een visum lang verblijf (type D). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 oktober 

2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat H. CHATCHATRIAN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, in casu als minderjarige, vertegenwoordigd door diens grootvader, dient op 16 

december 2016 aan aanvraag in teneinde een visum lang verblijf, type D, te verkrijgen op grond van 

humanitaire redenen. 
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Op 6 april 2017 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot weigering 

van afgifte van het visum. Dit is de bestreden beslissing die luidt: 

 

“De betrokkene wil samen met zijn grootvader zijn tante vervoegen in België. Er wordt een visum 

aangevraagd zonder concrete humanitaire elemeneten in te roepen. Op basis van het ingediende 

dossier besluiten wij dat er onvoldoende humanitaire elementen zijn die dergelijk visum rechtvaardigen. 

De betrokkene legt een niet gelegaliseerde verklaring voor van een Somalische rechtbank. Deze niet 

authenthieke verklaring heeft geen enkele bewijswaarde.Tevens blijkt uit het dossier dat de betrokkene 

niet bij zijn tante wenst te komen, maar bij zijn halfzus. Uit het dossier van Na. A. A. staat de betrokkene 

geregistreerd als halfbroer. Er is onvoldoende bewijs dat er geen andere familieleden tot de 3e graad 

kunnen instaan voor de zorgen van de betrokkene. 

Motivatie 

Wettelijke referenties: Art. 9 en 13 van de wet van 15/12/1980” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij in de wetsconforme synthesememorie onder 

meer de schending van de materiële motiveringsplicht aan. Het middel stelt: 

 

“11.2. Subsidiair: Tweede middel  

 

Schending van de materiële motiveringsverplichting  

 

11.2.1. Ondergeschikt meent de verzoekende partij dat er in casu ook sprake is van een schending van 

de materiële motiveringsplichting. 

 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (dit wil zeggen 

de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn.1 — 

 

De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur op het ontologische vlak van de 

besluitvorming.  

De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn door een correcte toepassing van het 

toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op de feiten uit de het administratief 

dossier. 

 

De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio essendi van het besluit.  

 

Verzoekende partij kent de motieven in rechte niet (cf. eerste middel), doch de motieven in feite zijn 

geenszins aanvaardbaar.  

 

11.2.2. Zo stelt de verwerende partij dat de verklaring met betrekking tot het ouderlijk gezag over de 

verzoekende partij niet kan worden weerhouden als "humanitair element" aangezien de verklaring niet 

gelegaliseerd werd. 

 

Deze uitleg is echter kennelijk onredelijk aangezien er geen enkel Somalisch document kan worden 

gelegaliseerd nu de Somalische regering (nog) niet erkend werd door België2. 

In deze context is het aldus manifest onredelijk om met het document zelfs geen rekening te willen 

houden. Eigenlijk zegt de verwerende partij aldus dat ze met geen enkel Somalisch document rekening 

wil houden en ze eigenlijk de aanvraag niet wil bekijken.  

 

In haar nota met opmerkingen geeft de verwerende partij dit ook expliciet toe door te verwijzen naar 

artikel 30 IPR en te stellen dat ook documenten van een Somalische rechtbank dienen te worden 

gelegaliseerd - ze stelt aldus een onmogelijke voorwaarde, hetgeen geen constitutief bestanddeel van 

een deugdelijke motivering kan vormen!  

 

11.2.3. De verwerende partij stelt bovendien dat de tante in België aïs halfzus geregistreerd staat in 

haar dossier.  
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Dat klopt ook: verzoekende partij werd na het overlijden van haar moeder geadopteerd door haar 

grootvader, waardoor zij tevens de broer werd van haar tante. Dit laatste blijkt onder meer uit de "Death 

déclaration and child custudy", dat ter staving van de aanvraag werd neergelegd (stuk 3). Aldus blijkt dat 

de verwerende partij niet is uitgegaan van correcte feitelijke gegevens.  

 

De verwerende partij beweert thans in haar nota met opmerkingen dat er in de 'minderjarigenfiche' van 

de tante/halfzus van de verzoekende partij zou staan dat ze dezelfde moeder delen, doch niet dezelfde 

vader. Verzoekende partij begrijpt niet vanwaar dat komt! Ze vraagt zich af of dat stuk in het 

administratief dossier zit, of het een weergave vormt van de verklaringen van haar tante, dan wel een 

(foutieve) synthese door de verwerende partij zelf.  

 

Zij verzoekt Uw Raad dus om het administratief dossier op dit punt goed te willen verifiëren. 

 

Gelet op de discretionaire bevoegdheid van de verwerende partij is het de vraag of zij tot dezelfde 

beslissing zou zijn gekomen, mocht zij wel van correcte feitelijke gegevens zijn uitgegaan. 

 

11.2.4. Tot slot stelt de verwerende partij dat er onvoldoende bewijs is dat er geen andere familieleden 

tot in de 3de graad kunnen instaan voor betrokkene. Het is de verzoekende partij geheel onduidelijk 

waarom de bestreden beslissing dit stelt. De reden waarom zij juist haar tante/zus wenst te vervoegen is 

omdat deze de moederrol op zich genomen heeft na het overlijden van haar moeder.  

 

Haar grootvader is momenteel haar adoptievader, doch deze heeft, zeker naar Somalische normen, 

reeds een aanzienlijke leeftijd bereikt.  

 

Vandaar dat zij met haar adoptievader haar zus/tante in België wenst te vervoegen. 

 

De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat er geen humanitaire motieven worden 

aangevoerd, doch dit betreft wel degelijk een humanitair motief!  

 

Aldus is dit evenmin een valabel motief dat de beslissing kan schragen.  

 

In die zin werd dus tevens het beginsel van materiële motiveringsverplichting manifest geschonden.” 

 

2.2. De verwerende partij merkt met betrekking tot dit middel op in haar nota met opmerkingen:  

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van:  

- De materiële motiveringsverplichting.  

Ter ondersteuning uit verzoekende partij kritiek op de volgende motieven van de bestreden beslissing:  

- Geen enkel Somalisch document kan worden gelegaliseerd nu de Somalische regering (nog) niet 

erkend werd door België,  

- Het gegeven dat de tante als halfzus staat geregistreerd in het dossier klopt ook: verzoekende partij 

werd na het overlijden van haar moeder geadopteerd door haar grootvader, waardoor ze tevens broer 

werd van haar tante,  

- Het zou onduidelijk zijn om welke reden er onvoldoende bewijs is dat er geen andere familieleden 

kunnen instaan voor betrokkene: het is namelijk net de tante/zus die hij wenst te vervoegen omdat zij de 

moederrol op zich heeft genomen.  

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging kon 

op basis van de documenten die door verzoekende partij werden overgemaakt en de informatie uit het 

asieldossier van mevrouw Na. A. A. vaststellen dat het visum werd aangevraagd zonder concrete 

humanitaire elementen in te roepen.  

Er werd dan ook terecht vastgesteld dat op basis van het ingediende dossier er onvoldoende 

humanitaire elementen zijn die dergelijk visum rechtvaardigen. 

In zoverre verzoekende partij een document van een Somalische rechtbank wenst voor te leggen, dan 

dient deze akte te worden gelegaliseerd.  

De gemachtigde van de federale Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Administratieve 

vereenvoudiging heeft hierbij terecht geoordeeld dat hieraan geen bewijswaarde kan worden gehecht 

gezien het een niet authentieke verklaring betreft.  

Verweerder verwijst ter zake naar artikel 30 WIPR:  

“§ 1. Een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte moet worden gelegaliseerd om in 

België geheel of bij uittreksel, in origineel of bij afschrift, te worden voorgelegd.  
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De legalisatie bevestigt slechts de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid waarin de 

ondertekenaar van het stuk heeft gehandeld en, in voorkomend geval, de identiteit van het zegel of de 

stempel op het stuk.  

§ 2. De legalisatie wordt gedaan :  

1° door een Belgische diplomatieke of consulaire ambtenaar die geaccrediteerd is in de Staat waar de 

beslissing is gewezen of de akte is opgesteld;  

2° bij gebreke hiervan, door een diplomatieke of consulaire ambtenaar van de buitenlandse Staat die de 

belangen van België in die Staat behartigt;  

3° bij gebreke hiervan, door de Minister van Buitenlandse Zaken.  

§ 3. De Koning bepaalt de nadere regels van de legalisatie.”  

Gelet op het feit dat de voorgelegde documenten afkomstig zijn uit Somalië en de Somalische regering 

niet erkend wordt door de Belgische overheid, wordt in de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat 

het om een niet authentiek document gaat. Op basis van voormeld wetsartikel is het ook duidelijk dat 

een legalisering noodzakelijk is.  

Terwijl dit niet het enige argument is, doch ook blijkt uit het dossier dat de betrokkene niet zijn tante 

wenst te vervoegen maar zijn halfzus. De beweringen als zou na adoptie dit ook zo zijn, strookt niet met 

de gegevens uit het administratief dossier.  

“bijkomende informatie bij synthesenota humanitair visum A. Y. Y. ° 10.02.2008.  

Niet in asielrelaas maar in minderjarigenfiche van Na. wordt er melding gemaakt van een halfbroer -> Y. 

A.Y. 7 jaar oud -> zelfde moeder maar andere vader.  

Voorgelegde documenten voor humanitair visum en geregistreerde gegevens meldingsfiche Niet-

begeleide minderjarige komen aldus niet overeen. Volgens documenten is Na. de tante, volgens haar 

uitspraak in BE is zij de halfzus van Y. A. Y.”  

Er wordt geen melding gemaakt van de adoptie, en er wordt overigens verklaard dat het om een kind 

van dezelfde moeder maar van een andere vader zou gaan. De verklaringen in het verzoekschrift zijn 

aldus opnieuw tegenstrijdig. Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging overigens ook geen rekening kon houden met elementen die niet aan 

hem ter kennis werden gebracht.  

Tot slot heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging ook terecht vastgesteld dat er onvoldoende bewijs werd voorgelegd dat er geen 

andere familieleden tot de derde graag kunnen instaan voor de zorgen van de betrokkene.  

De verklaringen die thans door verzoekende partij in het verzoekschrift worden geschreven, werden niet 

eerder aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging ter kennis gebracht en deze kon hier dan ook geen rekening mee houden.  

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  

Het gegeven dat de tante/zus de moederrol vervult, is overigens niet te rijmen met het feit dat mevr. Na. 

A. A. heeft verklaard op 21.06.2015 in België te zijn aangekomen en verzoekende partij haar aldus 

sindsdien al niet meer heeft gezien. Er ligt ook geen bewijs voor van enig contact voor deze periode. De 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging heeft 

terecht vastgesteld dat er geen bewijs voorligt dat verzoekende partij niet door andere familieleden zou 

kunnen worden verzorgd.  

De motieven van de bestreden beslissing zijn geenszins kennelijk onredelijk.  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cfr. 

R.v.St., nr. 101.624 van 7 december 2001).  

Er dient te worden besloten dat de bestreden beslissing ten genoege van recht met draagkrachtige 

motieven, die de bestreden beslissing inhoudelijk ondersteunenondersteunen, is omkleed.  

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.3. Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, voert zij de schending 

aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is niet bevoegd om zijn beoordeling 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 
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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). 

 

In een eerste onderdeel acht de verzoekende partij het motief, dat stelt dat geen rekening kan gehouden 

worden met het bewijs “death declaration and child custody”, kennelijk onredelijk omdat de 

bewijswaarde ontkend wordt aangezien het Somalisch document niet is gelegaliseerd. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij een verklaring bijbracht uitgaande van het 

Ministerie van Justitie van 25 september 2013, dat stelt dat de moeder van de verzoekende partij werd 

gedood, de vader van de verzoekende partij is overleden en dat A.A.N., die de aanvraag indiende, het 

ouderlijk gezag thans draagt over de verzoekende partij. 

 

Verder blijkt uit het administratief dossier dat dit essentieel bewijsstuk ter beoordeling van de zaak niet is 

gelegaliseerd. 

 

Daargelaten de vraag of van de verzoekende partij kan verwacht worden dat het kwestieuze stuk is 

gelegaliseerd, komt het in casu onredelijk over om de aanvraag zonder meer af te wijzen op basis van 

deze enkele vaststelling. Immers bevindt zich in het administratief dossier een document van de 

ambassade te Nairobi van 7 december 2016 dat aangaande de overgemaakte stukken uitdrukkelijk stelt 

“(…) An official copy of your full birth certificate: document somalien – impossible à légaliser et à vérifier 

l’authenticité” 

 

Met deze opmerking geven de diensten van de verwerende partij aldus duidelijk te kennen dat het 

onmogelijk is bij deze aanvraag een legalisatie te verkrijgen. Wat geldt voor de geboorteakte, dient naar 

analogie te gelden voor de andere documenten. In de bestreden beslissing wordt evenmin enig 

antwoord gegeven op het duidelijk kenbare gemaakte argument dat een legalisatie niet mogelijk is. De 

Raad acht het kennelijk onredelijk dat de aanvraag in casu wordt afgewezen omwille van het gebrek aan 

legalisatie terwijl uit het document van de ambassade te Nairobi van 7 december 2016 blijkt dat deze 

stelt dat legalisatie van een Somalisch document onmogelijk blijkt. De verwerende partij verwijst, gelet 

op de feitelijke vaststellingen in casu, tevergeefs naar artikel 30 van het WIPR. 

 

De verzoekende partij bekritiseert het motief dat stelt dat “Tevens blijkt uit het dossier dat de betrokkene 

niet bij zijn tante wenst te komen, maar bij zijn halfzus. Uit het dossier van N. A. A. staat de betrokkene 

geregistreerd als halfbroer.”. Zij legt uit dat zij na het overlijden van haar moeder geadopteerd werd door 

haar grootvader (degene die de aanvraag namens haar verrichtte) zodat zij hierdoor tegelijkertijd de 

broer (of halfbroer) is van diegene die ook haar tante is.  

 

In de nota en de bestreden beslissing schijnt de verwerende partij te ontkennen dat de verzoekende 

partij de aanvraag heeft ingediend als neef, in functie van diens tante A.A.Na., ook de neef van deze 

persoon is. De verwerende partij baseert deze conclusie op gegevens van het asielrelaas van de tante 

van de verzoekende partij. Zij citeert in de nota. De Raad kan enkel vaststellen dat de gegevens van het 

asieldossier van A.A.Na. in het administratief dossier, zoals het de Raad voorligt, ontbreken. Het citaat 

waarnaar de verwerende partij in de nota refereert, steunt zich op een minderjarigefiche en het 

asielrelaas van de tante/halfzus, dat zich niet in het administratief dossier bevindt. Er blijkt wel uit het 

administratief dossier dat A.A.Na. een in België erkend vluchteling is maar concrete elementen en de 

familiebanden van deze persoon en desgevallend met de verzoekende partij ontbreken. De Raad kan 

derhalve haar wettigheidstoetsing op dit vlak niet uitoefenen. Bij gebreke aan de elementen van het 

asieldossier van A.A.Na. kan de Raad niet nagaan of de feitelijke gegevens correct werden beoordeeld. 

Het citaat over deze gegevens, zoals weergegeven in de nota, bevindt zich evenmin in het administratief 

dossier. De conclusie van de verwerende partij dat de verklaringen van de verzoekende partij 

tegenstrijdig zijn, vinden geen steun in het administratief dossier, zoals het de Raad voorligt. Waar de 

verwerende partij nog stelt dat zij met deze familieband geen rekening kon houden omdat dit element 

haar niet gekend zou zijn voor het nemen van de bestreden beslissing, dient de Raad opnieuw te 

verwijzen naar de bespreking van het eerste bekritiseerde motief, meer bepaald het stuk “death 

declaration and child custody”, waaruit blijkt dat de voorgehouden tante de dochter is van de grootvader 

van de verzoekende partij die de aanvraag heeft ingediend. Bij gebreke aan andere gegevens in het 

administratief dossier komt het Raad niet toe de waarachtigheid in casu in vraag te stellen. Hij kan enkel 

vaststellen dat niet op afdoende wijze rekening is gehouden met dit stuk en de inhoud hiervan niet in 

rekening werd gebracht, terwijl er geen andere tegenstrijdige gegevens in het administratief dossier 

aanwezig zijn en uit dit stuk ook zou blijken dat de vader van de verzoekende partij (al dan niet een 

andere dan deze van tante / halfzus) zou overleden zijn. 
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Tot slot dient er te worden opgemerkt dat de verwerende partij, door geen rekening te houden met de 

inhoud van dit kwestieus stuk, voorbij gaat aan het overlijden van de ouders van de verzoekende partij 

en de toekenning van het ouderlijk gezag aan A.A.N., die in de huidige procedure optreedt voor de 

verzoekende partij. Bovendien ziet de Raad niet in welk negatief bewijs kan verwacht worden van de 

verzoekende partij “dat er geen andere familieleden kunnen instaan” voor de zorg van de verzoekende 

partij, temeer, het weze herhaald geen concrete gegevens van het asieldossier van de tante/halfzus van 

de verzoekende partij zich in het administratief dossier bevinden. Rekening houdend met dit stuk kan de 

verwerende partij niet op ernstige wijze voorhouden dat geen humanitaire afwegingen zijn kenbaar 

gemaakt temeer de grootvader van de verzoekende partij een asielzoeker is (volgens overgemaakt stuk 

van de Comminnioner for Refugees Affairs te Nairobi van 23 november 2016). 

 

De verzoekende partij maakt aannemelijk dat de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is genomen. 

De beoordeling van de correctheid van de feitelijke gegevens is minstens onmogelijk voor de Raad bij 

gebreke aan de concrete gegevens van het asielrelaas van A.A.Na. 

 

Deze vaststelling is afdoende om de schending van de materiële motiveringsplicht te aanvaarden en 

leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

Vereenvoudiging van 6 april 2017 tot weigering van de afgifte van een visum lang verblijf (type D), wordt 

vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien november tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


