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 nr. 207 237 van 26 juli 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: 1. X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ 

Broustinlaan 88/1 

1083 BRUSSEL 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op 24 april 2018 

hebben ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 22 maart 2018 tot weigering van de afgifte van een visum type D. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 27 april 2018 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 juni 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 juli 2018. 

 

Gehoord het verslag van voorzitter G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. SAKHI MIR-BAZ, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat S. VAN ROMPAEY, die loco advocaat D. MATRAY verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekers dienden op 24 april 2017, met het oog op een gezinshereniging met een persoon die zij 

omschrijven als hun zoon aan wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, elk een 

aanvraag in tot afgifte van een visum type D. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

oordeelde op 1 december 2012 dat niet de vereiste overtuigingsstukken bij de visumaanvragen werden 
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gevoegd en nodigde verzoekers uit hun aanvraag te vervolledigen met onder meer de geboorteakte van 

de persoon die zij wensten te vervoegen. 

 

1.3. Op 22 maart 2018 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging ten aanzien van beide verzoekers een beslissing tot weigering van de 

afgifte van een visum type D. Deze beslissingen zijn gemotiveerd als volgt: 

 

“Commentaar: Betrokkenen kunnen geen beroep doen op de bepalingen betreffende de 

gezinshereniging in art. 10,1/1/7 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 aanvraag werd ingediend door [H.M.Q.] […] en [H.B.L.] teneinde hun 

vermoedelijke zoon [H.N.]°31/08/1999 België te vervoegen. 

 

Overwegende dat ter staving van de identiteit van de aanvragers een tazkira werd voorgelegd, 

daterende van 25/06/2005 voor de man en daterende van 30/11/2016 voor de vrouw. 

 

Overwegende dat ter staving van de huwelijksband een huwelijksakte wordt voorgelegd, geregistreerd 

op 17/12/2016 voor een huwelijk dat zou zijn afgesloten op 02/02/1997. 

 

Overwegende dat zowel de tazkira van de aanvraagster als de huwelijksakte werden opgesteld vlak 

voor de indiening van de visumaanvraag. 

 

Overwegende dat in het dossier geen bewijs werd voorgelegd van de verwantschapsband tussen de 

aanvragers en de te vervoegen persoon in België. Derhalve werd bij beslissing tot uitstel gevraagd om 

de geboorteakte van de persoon in België voor te leggen. 

 

Overwegende dat in navolging hiervan de Dienst Vreemdelingenzaken een kopie van een tazkira heeft 

ontvangen, daterende van 19/12/2011, van de genaamde [N.]. 

 

Overwegende dat volgens deze tazkira het kind [N.] werd geboren op 03/12/1998. 

 

Overwegende echter dat deze gegevens in geen geval overeenstemmen met de identiteit van de te 

vervoegen persoon in België: immers de te vervoegen persoon is gekend onder de identiteit [H.N.] 

°31/08/1999. Bijgevolg is er geen overeenstemming in de identiteit weergegeven op het voorgelegde 

bewijs van verwantschap en de te vervoegen persoon in België zodat niet vastgesteld kan worden dat 

het hier om dezelfde persoon gaat.  

 

Gelet op deze niet onbelangrijke tegenstrijdigheden, kunnen betrokkenen zich dan ook niet beroepen op 

de bepalingen inzake gezinshereniging en wordt de visumaanvraag geweigerd. 

 

Motivatie 

Wettelijke referenties: Art: 10, §1er, al.1,7° van de wet van 15/12/1980”. 

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

De Raad merkt ambtshalve op dat, overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) de beroepen bedoeld in artikel 39/2 van dezelfde wet 

voor de Raad kunnen gebracht worden door de vreemdeling die doet blijken van een benadeling of een 

belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij voormeld artikel 39/56 in de 

Vreemdelingenwet werd ingevoerd (Parl.St. Kamer, 2005-06, nr. 2479/001, 118) blijkt dat voor de 

interpretatie van het begrip belang kan worden verwezen naar de invulling die de Raad van State aan 

hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en G. DEBERSAQUES, Raad van State. 

Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413).  

 

Opdat zij een belang zouden hebben bij de vordering volstaat het niet dat verzoekers gegriefd zijn door 

de bestreden rechtshandelingen en dat zij nadeel ondervinden. De vernietiging van de bestreden 

beslissingen moet verzoekers bovendien enig voordeel opleveren en dus een nuttig effect sorteren. 
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Het belang dient te bestaan op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift en dient ook nog te 

bestaan op het ogenblik van de uitspraak. 

 

De Raad merkt ambtshalve op dat verzoekers een recht op binnenkomst en verblijf in het Rijk lieten 

gelden op basis van artikel 10, § 1, eerste lid, 7° van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling voorziet dat 

onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9 en 12 van de Vreemdelingenwet, “de ouders 

van een vreemdeling die erkend werd als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of die de subsidiaire 

bescherming geniet, voor zover zij met hem komen samenleven en op voorwaarde dat hij jonger is dan 

achttien jaar en het Rijk binnengekomen is zonder begeleiding van een krachtens de wet 

verantwoordelijke meerderjarige vreemdeling en vervolgens niet daadwerkelijk onder de hoede van een 

dergelijke persoon gestaan heeft, of zonder begeleiding werd achtergelaten nadat hij het Rijk is 

binnengekomen” van rechtswege zijn toegelaten om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven. 

 

Uit de aan de Raad voorgelegde stukken blijkt dat verzoekers, om hun afstammingsband te bewijzen 

met de persoon die zij omschrijven als hun zoon aan wie in België de subsidiaire beschermingsstatus 

werd toegekend, een geboorteakte voorlegden waarin staat vermeld dat deze zoon werd geboren op de 

twaalfde dag van de negende maand van het jaar 1377, wat in de Gregoriaanse kalender overeenstemt 

met 3 december 1998. Uit dit, door verzoekers overgemaakte, stuk blijkt dus dat de persoon die zij 

omschrijven als hun zoon zelfs op het ogenblik dat zij hun visumaanvraag indienden reeds ouder was 

dan achttien jaar. Er blijkt dan ook niet dat verzoekers enig belang hebben bij de eventuele vernietiging 

van de bestreden beslissingen, daar, gelet op voorgaande vaststelling, verweerder hoe dan ook geen 

gunstig gevolg kan geven aan deze aanvragen. Verweerder vermag immers geen recht op binnenkomst 

en verblijf te erkennen wanneer niet is voldaan aan de door de wetgever gestelde vereisten. De leeftijd 

van een persoon, die blijkt uit een authentieke akte, is een daarenboven een gegeven waaromtrent 

verweerder geen appreciatiemogelijkheid heeft. 

 

Geconfronteerd met deze bemerking ter terechtzitting stelt verzoekers’ raadsman dat in de bestreden 

beslissing enkel wordt gemotiveerd dat de voorgelegde geboorteakte, onder meer gelet op de hierin 

vermelde geboortedatum, niet toelaat de afstamming tussen verzoekers en de persoon die zij 

omschrijven als hun zoon te vast te stellen. Nadat hij erop werd gewezen dat hij met deze opmerking 

het belang van verzoekers bij de nietigverklaring van de bestreden beslissingen niet aantoont, stelt de 

raadsman van verzoekers dat de datum die vermeld staat op de geboorteakte wellicht niet correct is. Er 

zijn evenwel geen redenen om te twijfelen aan de authenticiteit van de voorgelegde geboorteakte en 

aan de juistheid van de hierin vermelde gegevens. Bovendien moet worden geduid dat verzoekers 

raadsman, door te betogen dat moet worden aangenomen dat verzoekers een geboorteakte aan-

brachten met vermeldingen die geen correcte weergave zijn van de realiteit, verweerders standpunt 

bevestigt dat geen bewijs voorligt dat toelaat vast te stellen dat verzoekers de ouders zijn van de 

vreemdeling in functie van wie zij een recht op binnenkomst en verblijf in het Rijk laten gelden en hij, ook 

met deze uiteenzetting, niet aantoont dat verzoekers een belang hebben bij de nietigverklaring van de 

bestreden beslissingen.  

  

Het beroep is, gezien geen actueel belang wordt aangetoond, onontvankelijk. 

 

3. Korte debatten 

 

Het beroep tot nietigverklaring is onontvankelijk. Er is derhalve grond om toepassing te maken van 

artikel 36 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen. De vordering tot schorsing, als accessorium van de nietigverklaring, 

wordt derhalve samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

4. Kosten 

 

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

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor 

de helft. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juli tweeduizend achttien door: 

 

dhr. G. DE BOECK voorzitter 

 

dhr. T. LEYSEN griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


