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 nr. 221 794 van 27 mei 2019  

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Ö. SOZEN 

Bochtlaan 12 / 8 

3600 GENK 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 25 februari 2019 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 29 oktober 2018 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 15 april 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. VREBOS, die loco advocaat Ö. SOZEN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaten C. DECORDIER & T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 juni 2017 dient de verzoekster, via de Belgische ambassade te Kampala (Oeganda), een 

aanvraag in voor een visum lang verblijf (type D). 

 

Op 29 oktober 2018 beslist de gemachtigde van de toenmalig bevoegde staatssecretaris om het visum 

lang verblijf (type D) te weigeren.  
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Deze weigeringsbeslissing is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoekster ter kennis 

gebracht op 25 januari 2019 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“[…] 

 

Visumtype: Visum lang verblijf (type D): MVV 

 

[…] 

 

Betrokkene wenst zich te vestigen bij haar zoon N. W. N. en kan bijgevolg niet genieten van 

gezinshereniging op basis van artikel 10 van de wet van 15.12,1980.  

 

Het bestaan van vermeen de familiale en affectieve banden in België betekent niet dat de toepassing 

van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens welke betrekking heeft op de 

eerbiediging van het privéleven en het familiale leven absoluut is. Dit artikel belet de lidstaten van de EU 

niet voorwaarden te stellen aan de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen op hun grondgebied, 

op voorwaarde dat de tussenkomst van de overheid wettelijk geregeld of ingegeven is door één of 

meerdere doelen die in artikel 8, tweede alinea van het EVRM werden uiteengezet en noodzakelijk zijn 

in een democratische samenleving om deze te bereiken. De wet van 15.12.1980 is een wet welke 

overeenkomt met de eisen vermeld in de tweede alinea van artikel 8 EVRM. Tevens zijn er geen 

bijzondere humanitaire elementen in het dossier aanwezig die de afgifte van een humanitair visum op 

basis van art. 9 en 13 van de wet van 15.12.1980 kunnen rechtvaardigen.  

 

De authenticiteit van het geboortecertificaat en het certificaat van identiteitsbevestiging kan niet 

geverifieerd worden, gezien de afwezigheid van nationale instellingen in Somalië, waardoor deze 

documenten niet voldoen aan de voorwaarden opgelegd volgens het internationale recht om 

gelegaliseerd te worden.  

 

Betrokkene brengt geen bewijs aan van financiële afhankelijkheid van haar zoon en evenmin dat er 

sinds zijn vertrek naar België contact geweest is tussen hen. De zoon is reeds sedert juli 2015 

geregistreerd in België en erkend vluchteling sedert juli 2016; men zou kunnen verwachten dat hij heeft 

geprobeerd contact op te nemen en te onderhouden met zijn moeder, maar daarvan is geen enkel 

bewijs terug te vinden in de aanvraag.  

 

Betrokkene is geregistreerd in Oeganda als asielzoeker, samen met andere familieleden, waaronder 

haar achttienjarige dochter en een 13-jarige achterneef, die de zorg voor haar kunnen opnemen. 

Aangezien er geen bewijs is dat betrokkene financieel afhankelijk is van de referentiepersoon, kunnen 

we er van uitgaan dat de zorg voor betrokkene effectief wordt opgenomen door de haar omringende 

familie.  

 

Er is een brief d.d 30.03.2017 van het Mengo hospitaal te Kampala, waarin aangegeven wordt dat 

betrokkene behandeld wordt voor een psychose; ze krijgt medicatie. Tevens wordt gestipuleerd dat ze 

steun van haar familie nodig heeft tijdens haar behandeling; die heeft ze van de familieleden die bij haar 

verblijven. Er zijn verder geen documenten meer aangebracht die het verdere verloop van deze 

behandeling actualiseren. Er wordt evenmin aangegeven dat betrokkene omwille van deze reden 

Kampala zou moeten verlaten of dat de behandeling niet kan worden verder gezet ter plaatse.  

Betrokkene is, gezien ze met familieleden samenwoont, niet geïsoleerd in Oeganda. Door haar 

registratie als asielzoeker in Oeganda, bevindt zij zich evenmin in een prangende humanitaire situatie, 

aangezien zij zich nu in een zone bevindt waarbij zij op bescherming van de lokale autoriteiten in 

Oeganda kan rekenen.  

 

Omwille van deze vast stellingen kan aan betrokkene geen D-visum worden afgegeven. 

 

[…]” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoekster heeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/81 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), tijdig een synthesememorie neergelegd. 
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In toepassing van artikel 39/81, zevende lid, van de vreemdelingenwet doet de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) uitspraak op basis van de synthesememorie, “behoudens 

wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan 

artikel 39/60” van de vreemdelingenwet.  

 

2.2. Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van artikel 9 van de vreemdelingenwet en 

van de materiële motiveringsplicht.  

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet in de synthesememorie: 

 

“ENIG MIDDEL. SCHENDING VAN ARTIKEL 9 VAN DE VREEMDELINGENWET EN DE MATERIËLE 

MOTIVERINGSPLICHT 

 

De verwerende partij meent dat er geen bijzondere humanitaire elementen in het dossier aanwezig zijn 

die de afgifte van een humanitair visum op basis van art. 9 en 13 van de Vreemdelingenwet kunnen 

rechtvaardigen. 

 

De bestreden beslissing schendt de materiële motiveringsplicht in het licht van de artikelen 9 en 13 van 

de Vreemdelingenwet. De verwerende partij heeft bij de totstandkoming van de bestreden beslissing 

immers geen rekening gehouden met alle elementen uit het dossier die voorhanden waren en 

dienvolgens op kennelijk onredelijke wijze de weigeringsbeslissing in kwestie genomen. 

 

In wat volgt, zal een overzicht gegeven worden van de elementen die de verwerende partij heeft 

nagelaten mee in overweging te nemen bij het beoordelen van de visumaanvraag. 

 

a. Met betrekking tot de authenticiteit van Somalische documenten 

 

De authenticiteit van het geboortecertificaat en het certificaat van identiteitsbevraging zou volgens de 

verwerende partij niet kunnen geverifieerd worden gezien de afwezigheid van nationale instellingen in 

Somalië, met als gevolg dat deze documenten niet zouden voldoen aan de voorwaarden opgelegd 

volgens het internationale recht om gelegaliseerd te worden. 

 

Deze zienswijze van de verwerende partij komt er in se op neer dat geen enkel Somalisch document 

enige relevantie zou hebben, met als gevolg dat een Somaliër - uit het loutere gegeven afkomstig te zijn 

van Somalië - geen documenten met betrekking tot zijn identiteit kan bijbrengen die door de verwerende 

partij zouden worden aanvaard. Een dergelijke zienswijze maakt het van bij het begin totaal onmogelijk 

voor een Somaliër om überhaupt enig document te kunnen bijbrengen ter staving van zijn identiteit. 

 

Bovendien is het standpunt van de verwerende partij des te bevreemdender gezien het feit dat de 

schoondochter (de vrouw van de Belgische referentiepersoon) en de kleinkinderen op basis van de 

identiteitsdocumenten en geboortecertificaten van eenzelfde oorsprong wél een visum hebben 

gekregen, met als gevolg dat verwerende partij in die situatie de authenticiteit van de bijgebrachte - 

Somalische - documenten kennelijk niet in vraag stelde. 

 

Verwerende partij stelt bovendien niet dat de gegevens vermeld op de bijgebrachte 

identiteitsdocumenten zouden zijn aangetast door een onregelmatigheid of onjuiste of vervalste 

gegevens zouden bevatten. Men verwijst louter naar het gegeven dat de authenticiteit van deze 

documenten niet kan geverifieerd worden, hetgeen, zoals reeds vermeld, nooit kan bij documenten 

afkomstig uit Somalië daar verwerende partij deze documenten eenvoudigweg nooit aanvaardt. 

 

In de nota met opmerkingen van de verwerende partij wordt het eerder gegeven standpunt herhaald, te 

weten dat door verzoekende partij uitsluitend Somalische documenten werden voorgelegd, waarvan de 

inhoud en waarachtigheid niet kan worden geverifieerd, gelet op de afwezigheid van nationale 

instellingen in Somalië (p. 2). Even later wordt gesteld dat "[z]elfs indien de kritiek van verzoekende 

partij nopens het niet in aanmerking nemen van de Somalische documenten terecht zou zijn, dient te 

worden vastgesteld dat de overige motieven de aangevochten beslissing voldoende ondersteunen" (p. 

3, in fine). Verzoekster merkt op dat verwerende partij niet betwist dat de schoondochter en 
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kleinkinderen op basis van de identiteitsdocumenten en geboortecertificaten van eenzelfde oorsprong 

wél een visum hebben gekregen. Het is voor verzoekster nog steeds volstrekt onduidelijk waarom de 

door haar bijgebrachte documenten niet worden aanvaard door verwerende partij. Verwerende partij zal 

wel willen aantonen dat haar handelwijze niet arbitrair is en bijgevolg verhelderen op welke gronden 

deze verschillende benadering of houding gestoeld is. 

 

b. Met betrekking tot de financiële afhankelijkheid van de Belgische referentiepersoon 

 

De verwerende partij stelt in haar beslissing dat geen bewijs wordt aangebracht van financiële 

afhankelijkheid van de Belgische referentiepersoon. 

 

Verzoekster is 58 jaar oud en heeft zelf geen eigen inkomen. De zoon die erkend is in België diende 

aanvankelijk zelf rond te komen met een bescheiden inkomen, met als gevolg dat er geen geld kon 

worden overgemaakt sinds juli 2017. De zoon is inderdaad erkend als vluchteling in België sinds 25 juli 

2016 (zie stuk 2). De zoon heeft slechts contact kunnen hebben met betrokkene (en het kleinkind) 

sedert januari 2017 (nl. op het moment dat verzoekster naar Oeganda kwam) aangezien tot voor deze 

periode niet geweten was waar de betrokkene zich ophield. Een zestal maanden later heeft zij een 

visumaanvraag ingediend (op 21 juni 2017, in de Belgische ambassade te Kampala, met als visumnr. 

13366). Vanaf januari 2017 was verzoekster weer in staat om te communiceren met haar zoon in België. 

De Belgische referentiepersoon communiceert met haar via de app 'IMO' (te vergelijken met de app ' 

WhatsApp'), waarbij op goedkope wijze kan gecommuniceerd worden. 

 

Bovendien verblijft verzoekster in een kamer van de woning van een jeugdvriend van de Belgische 

referentiepersoon, nl. de genaamde S. H.. Op verzoek van de Belgische referentiepersoon heeft deze 

vriend ingestemd met tijdelijke opvang in zijn eigen woning. Aangezien deze vriend slechts akkoord ging 

met het tijdelijke karakter van de hulp, is het duidelijk dat deze precaire situatie niet langer houdbaar is. 

Bovendien heeft deze vriend weinig tijd om effectief te zorgen voor betrokkene. Op verzoek van de 

Belgische referentiepersoon helpt deze vriend betrokkene dus d.m.v. het louter verschaffen van voedsel 

en een dak boven het hoofd. De gemaakte kosten hiervoor zal de Belgische referentiepersoon later 

overigens dienen terug te betalen daar deze hulp wordt beschouwd als een soort 'lening'. Voor hun 

komst naar België op 3 september 2018 verbleven ook de echtgenote en de zes kinderen van de 

Belgische referentiepersoon bij deze vriend. 

 

c. Met betrekking tot de afwezigheid van familieleden die de zorg kunnen nemen 

 

Op 3 september 2018 kwamen de zes kinderen van de Belgische referentiepersoon en de echtgenote 

naar België (zie stuk 3). De goedkeuring voor de afgifte van de visa werd echter reeds gegeven op 15 

mei 2018. De reden waarom men zolang heeft gewacht om effectief naar België te komen was precies 

omwille van het feit dat de moeder van de Belgische referentiepersoon helemaal geïsoleerd en alleen 

was, met als gevolg dat de vrouw van de Belgische referentiepersoon hier bleef om - tijdelijk - voor 

betrokkene te zorgen. Na het vertrek van de (minderjarige) kinderen en echtgenote van de Belgische 

referentiepersoon uit Oeganda bleef verzoekster alleen met haar minderjarige kleinkind (M. N. H.) 

achter. 

 

In de bestreden beslissing wordt voorts gemeld dat de betrokkene in Oeganda als asielzoeker is 

geregistreerd samen met andere familieleden, waaronder de meerderjarige dochter en 14jarige 

achterneef, die de zorg voor haar kunnen opnemen. Ten tijde van het indienen van de aanvraag dd. 21 

juni 2017 was de meerderjarige dochter inderdaad nog bij haar, samen met de hierboven reeds 

aangehaalde schoondochter (de vrouw van de Belgische referentiepersoon) en de kleinkinderen. Het is 

echter zo dat haar dochter sedert enkele maanden spoorloos is (hetgeen blijkt uit het feit dat de 

weigeringsbeslissingen dd. 29.10.2018 door betrokkene en het kleinkind werden afgehaald op 25 

januari 2019, maar de weigeringsbeslissing m.b.t. de dochter niét werd afgehaald). Uit het gegeven dat 

ook de kleinkinderen (de kinderen van de Belgische referentiepersoon) alsook de schoondochter 

Oeganda hebben verlaten en naar België zijn gekomen, volgt dat betrokkene, samen met de kleinzoon, 

nog in Oeganda alleen aanwezig is. Men kan bezwaarlijk voorhouden dat een 14-jarig kind in staat zou 

zijn om financieel de zorg te dragen voor de 58-jarige grootmoeder. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient zich in het annulatiecontentieux te baseren op de feiten 

ten tijde van de bestreden beslissing van de verwerende partij. De bestreden weigeringsbeslissing werd 

genomen op 29.10.2018, zodanig dat alle feiten tot aan deze periode in aanmerking dienen te worden 

genomen bij de beoordeling van de afgifte van een humanitair visum. 
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Het feit dat de schoondochter en de kleinkinderen in september 2018 (en bijgevolg bijna twee maanden 

voorafgaand aan de bestreden beslissing dd. 29.10.2018) naar België zijn gekomen was de verwerende 

partij uiteraard bekend daar deze visa pas na haar goedkeuring werden afgeleverd door de Belgische 

ambassade te Kampala (Oeganda). 

 

In de nota met opmerkingen van de verwerende partij wordt gesteld dat verzoekster haar geen stuk zou 

hebben voorgelegd ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing, met als gevolg dat deze 

informatie geen aanleiding zou kunnen geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

Verwerende partij stelt immers dat zij geen rekening kan houden met stukken die voor de eerste maal bij 

het inleidend verzoekschrift worden bijgebracht. Het is uiteraard correct dat verwerende partij enkel 

rekening kan houden met de elementen uit het dossier die voorhanden zijn ten tijde van het nemen van 

de bestreden beslissing. Verwerende partij kan echter bezwaarlijk volhouden dat zij niet op de hoogte 

zou zijn geweest van het feit dat de schoondochter en kleinkinderen van verzoekster Oeganda hadden 

verlaten. 

 

d. Met betrekking tot de medische problematiek van verzoekster 

 

Wat de medische problematiek van verzoekster betreft, kan worden verwezen naar het attest van het 

Mengo Hospitaal te Kampala waarin wordt aangegeven dat zij wordt behandeld voor een psychose 

(stuk 4). Hierin wordt expliciet gesteld dat betrokkene steun van haar familie nodig heeft tijdens haar 

behandeling. De verwerende partij stelt dat ze die steun heeft van de bij haar verblijvende familieleden 

en gaat zo volledig voorbij aan het reeds supra vermelde gegeven dat de familieleden die bij haar 

verbleven sedert september 2018 niet langer bij haar verblijven, met uitzondering van het minderjarige 

kleinkind. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle elementen uit 

het dossier die voorhanden waren ten tijde van de bestreden beslissing. Als gevolg hiervan heeft zij niet 

voldaan aan de materiële motiveringsplicht, met als gevolg dat de bestreden beslissing dient te worden 

vernietigd.” 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 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 totstandkoming van de bestreden 

beslissing is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 

101.624). 

 

In de bestreden beslissing wordt vooreerst gesteld dat de verzoekster niet kan genieten van 

gezinshereniging op basis van artikel 10 van de vreemdelingenwet omdat zij zich bij haar zoon in België 

wenst te vestigen. Dit motief wordt niet betwist. 

 

De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht wordt derhalve onderzocht in het licht 

van artikel 9 van de vreemdelingenwet – waarvan de schending eveneens wordt aangevoerd – en 

artikel 13 van de vreemdelingenwet, die de juridische grondslag vormen van de bestreden beslissing.  

 

Artikel 9 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Om langer dan de in artikel 6 bepaalde termijn in het Rijk te mogen verblijven, moet de vreemdeling die 

zich niet in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, daartoe gemachtigd worden door de 

Minister of zijn gemachtigde. Behoudens de in een internationaal verdrag, in een wet of in een koninklijk 

besluit bepaalde afwijkingen, moet deze machtiging door de vreemdeling aangevraagd worden bij de 

Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van 

oponthoud in het buitenland.” 

 

Artikel 13, §1, eerste lid, van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“§ 1. Behalve indien dit uitdrukkelijk anders wordt voorzien, wordt de machtiging tot verblijf verleend voor 

een beperkte tijd, ingevolge deze wet of ingevolge specifieke omstandigheden die betrekking hebben op 

de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België. 

[…]” 

 

Noch in artikel 9 van de vreemdelingenwet, noch in artikel 13 van de vreemdelingenwet wordt voorzien 

in criteria waaraan de in het buitenland verblijvende aanvrager, die niet onder het toepassingsgebied 

van artikel 10 van de vreemdelingenwet valt, dient te voldoen om een machtiging tot verblijf van meer 

dan drie maanden te verkrijgen. De gemachtigde beschikt ter zake dan ook over een ruime 

discretionaire bevoegdheid en het verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf is geen recht maar 

een gunst. Gelet op de ruime discretionaire bevoegdheid waarover het bestuur beschikt, oefent de Raad 

ter zake slechts een marginale toetsingsbevoegdheid uit en is het de Raad, als annulatierechter, niet 

toegestaan om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. 

 

In een eerste middelonderdeel hekelt de verzoekster het standpunt van de verweerder dat de 

authenticiteit van de voorgelegde Somalische documenten niet kan geverifieerd worden.  

 

Uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt echter dat de vaststelling dat “[d]e 

authenticiteit van het geboortecertificaat en het certificaat van identiteitsbevestiging niet geverifieerd 

[kan] worden, gezien de afwezigheid van nationale instellingen in Somalië, waardoor deze documenten 

niet voldoen aan de voorwaarden opgelegd volgens het internationale recht om gelegaliseerd te 

worden” niets meer is dan een loutere vaststelling die niet als een motief (en zeker niet als een dragend 

motief) wordt gehanteerd om het visum te weigeren.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de verweerder het gevraagde visum in hoofdorde heeft geweigerd 

op grond van de volgende overweging:  

 

(i) De verzoekster komt niet in aanmerking voor gezinshereniging in de zin van artikel 10 van de 

vreemdelingenwet.  

 

Hoewel uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekster haar visumaanvraag wel 

degelijk heeft ingediend als een aanvraag gezinshereniging in de zin van artikel 10 van de 

vreemdelingenwet en dit met het doel om haar zoon in België te vervoegen, heeft de verweerder zich 

niet beperkt tot de enkele vaststelling dat de verzoekster niet in aanmerking komt voor deze 

gezinshereniging. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verweerder de aanvraag 

vervolgens heeft behandeld als een aanvraag met het oog op het bekomen van een humanitair visum, 

op grond van de artikelen 9 en 13 van de vreemdelingenwet en in het licht van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te New York op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955.  

 

De weigering van het humanitair visum wordt evenwel niet gemotiveerd door de vaststelling dat de 

authenticiteit van het geboortecertificaat en het certificaat van identiteitsbevestiging niet kan geverifieerd 

worden, maar wel omdat er “geen bijzondere humanitaire elementen in het dossier aanwezig zijn” die de 

afgifte van een dergelijk humanitair visum op basis van de artikelen 9 en 13 van de vreemdelingenwet 

kunnen rechtvaardigen.  

 

Dit weigeringsmotief wordt gedragen door de volgende vaststellingen:  

 

(i) De verzoekster brengt geen bewijs bij dat zij financieel afhankelijk is van haar zoon en zij brengt 

evenmin een bewijs bij dat er sinds zijn vertrek naar België contact is geweest tussen hen; 

 

(ii) De verzoekster is in Oeganda geregistreerd als asielzoeker, samen met ander familieleden 

waaronder haar 18-jarige dochter en haar 13-jarige achterneef, die de zorg voor haar kunnen opnemen; 

aangezien er geen bewijs is van financiële afhankelijkheid van haar zoon, kan ervan uitgegaan worden 

dat de zorg effectief wordt opgenomen door de omringende familie; 

 

(iii) Omtrent de brief van 30 maart 2017 van het Mengo hospitaal te Kampala (waarin aangegeven wordt 

dat de verzoekster behandeld wordt voor een psychose en medicatie krijgt en waarin gestipuleerd wordt 

dat ze de steun nodig heeft van haar familie tijdens haar behandeling) wordt gesteld dat de verzoekster 

deze steun heeft van de familieleden die bij haar verblijven, dat er geen documenten meer werden 

aangebracht die het verdere verloop van deze behandeling actualiseren en dat er evenmin aangegeven 
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wordt dat de verzoekster omwille van deze reden Kampala zou moeten verlaten of dat de behandeling 

niet kan worden verder gezet ter plaatse.  

 

(iv) De verzoekster is, gezien ze met familieleden samenwoont, niet geïsoleerd in Oeganda en door 

haar registratie als asielzoeker in Oeganda, bevindt zij zich evenmin in een prangende humanitaire 

situatie, aangezien zij zich nu in een zone bevindt waarbij zij op bescherming van de lokale autoriteiten 

in Oeganda kan rekenen. 

 

De kritiek tegen de loutere vaststelling dat de authenticiteit van de vaststelling dat de authenticiteit van 

het geboortecertificaat en het certificaat van identiteitsbevestiging niet kan geverifieerd worden, houdt 

dan ook geen verband met de dragende motieven die de verweerder heeft gehanteerd om te besluiten 

dat een humanitair visum niet kan worden afgegeven. Deze kritiek is gericht tegen een overtollige 

vaststelling en is daarom niet ontvankelijk.  

 

Waar de verzoekster nog stelt dat haar schoondochter en haar kleinkinderen op basis van de 

identiteitsdocumenten wel een visum hebben verkregen, merkt de Raad op dat de verzoekster zich niet 

in dezelfde situatie bevindt als haar schoondochter en kleinkinderen. Deze laatsten vallen immers, in 

tegenstelling tot de verzoekster zelf, wel onder het toepassingsgebied van artikel 10 van de 

vreemdelingenwet. Bovendien neemt ook deze kritiek niet weg dat uit een lezing van de bestreden akte 

niet kan worden afgeleid dat het gebrek aan authenticiteit van de voorgelegde Somalische documenten 

een (determinerend) motief vormt om het humanitair visum op grond van de artikelen 9 en 13 van de 

vreemdelingenwet te weigeren. Met deze kritiek toont de verzoekster bijgevolg niet aan dat de 

hierboven opgesomde determinerende motieven de bestreden weigeringsbeslissing niet zouden kunnen 

schragen. 

 

In een tweede middelonderdeel gaat de verzoekster in op het motief dat zij niet heeft aangetoond 

financieel ten laste te zijn van haar zoon (de Belgische referentiepersoon). De Raad stelt evenwel vast 

dat de verzoekster geheel niet betwist dat zij bij haar aanvraag geen bewijs heeft bijgebracht van 

financiële afhankelijkheid van haar zoon en dat zij op zich evenmin betwist dat er in de aanvraag geen 

enkel bewijs is terug te vinden van contacten met haar zoon sedert diens vertrek naar België. De 

verzoekster legt in tegendeel aan de Raad een aantal, nieuwe, verklaringen en loutere beweringen voor 

aangaande een financiële ondersteuning door haar zoon sinds juli 2017, het verblijf in een huis van een 

jeugdvriend van haar zoon en een communicatie via de app ‘IMO’. Uit de stukken van het administratief 

dossier blijkt dat de verzoekster deze elementen op geen enkele wijze heeft aangewend in haar 

aanvraag en al evenmin blijkt dat zij deze verklaringen en beweringen aan het bestuur heeft 

overgemaakt voorafgaand aan het treffen van de thans bestreden beslissing.  

 

De Raad wijst erop dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110.548). De Raad zou zijn 

bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die niet 

ter beschikking waren op het moment van de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). 

Aangezien uit het administratief dossier niet blijkt en nu de verzoekster ook niet aantoont dat de 

verweerder op het moment van de bestreden beslissing kon beschikken over de thans naar voor 

gebrachte verklaringen en beweringen, is de kritiek in het tweede middelonderdeel niet dienstig. De 

Raad beklemtoont in dit kader nogmaals dat hij geen feitenrechter is, zodat hij niet in de plaats van het 

bestuur kan oordelen of de verzoekster, gelet op de voor het eerst in het verzoekschrift naar voor 

geschoven beschouwingen en beweringen, al dan niet bijzondere humanitaire elementen kan doen 

gelden.  

 

Bovendien betreft de bestreden beslissing het antwoord op een aanvraag van de verzoekster, zodat het 

haar toekwam om zelf de nodige bewijsmiddelen bij de brengen die zij nuttig achtte teneinde de 

verweerder ervan te overtuigen om haar de gunst van een humanitair visum te verlenen. Het gaat dan 

ook niet op in het kader van het onderhavige beroep de opportuniteit van de bestreden 

weigeringsbeslissing te betwisten door het vastgestelde gebrek aan bewijsmiddelen te counteren met 

nieuwe verklaringen en beweringen die niet aan het bestuur werden voorgelegd.  

 

In een derde middelonderdeel betoogt de verzoekster in wezen dat de verweerder ten onrechte en op 

onredelijke wijze heeft geoordeeld dat haar dochter en achterneef in Oeganda voor haar kunnen zorgen. 

De verzoekster erkent dat haar meerderjarige dochter op het moment van de visumaanvraag nog bij 

haar verbleef, doch zij stelt dat haar dochter sedert enkele maanden spoorloos is verdwenen en dat 
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haar schoondochter en kleinkinderen in september 2018 ook Oeganda hebben verlaten en naar België 

zijn gekomen, zodat zij alleen achterbleef met haar 14-jarige kleinzoon. Volgens de verzoekster is het 

niet redelijk om voor te houden dat deze 14-jarige kleinzoon in staat zou zijn om financieel de zorg te 

dragen voor de 58-jarige moeder.   

 

Ook deze kritiek is echter niet dienstig. Zoals hoger reeds gesteld, moet de regelmatigheid van een 

administratieve beslissing worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde 

van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze te nemen. Uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat de verzoekster de verdwijning van haar meerderjarige dochter niet heeft 

gemeld aan de verweerder. Bij het weigeren van de visumaanvraag kon hiermee dan ook geen rekening 

worden gehouden. Bovendien beperkt de verzoekster zich tot de loutere bewering als zou haar dochter 

zijn verdwenen. Ook de enkele eventualiteit dat verzoeksters dochter haar beslissing niet persoonlijk 

heeft afgehaald op de ambassade te Kampala (waaromtrent wederom geen enkel bewijs wordt 

voorgelegd), houdt geenszins een bewijs in van een verdwijning.  

 

Op grond van verzoeksters betoog kan dan ook geen enkele onregelmatigheid worden vastgesteld in 

het motief dat de verzoekster “is geregistreerd in Oeganda als asielzoeker, samen met andere 

familieleden, waaronder haar achttienjarige dochter en een 13-jarige achterneef, die de zorg voor haar 

kunnen opnemen. Aangezien er geen bewijs is dat betrokkene financieel afhankelijk is van de 

referentiepersoon, kunnen we er van uitgaan dat de zorg voor betrokkene effectief wordt opgenomen 

door de haar omringende familie”.    

 

Waar de verzoekster betoogt dat de verweerder wel degelijk op de hoogte was van het feit dat haar 

schoondochter en kleinkinderen in september 2018, met een visum gezinshereniging, naar België waren 

gekomen, merkt de Raad op dat de verweerder op geen enkele wijze heeft gesteld dat deze 

schoondochter en kleinkinderen de zorg voor de verzoekster op zich zouden kunnen nemen. Er wordt 

wel concreet verwezen naar de aanwezigheid van verzoeksters 18-jarige dochter en haar 13-jarige 

achterneef. Met de kritiek dat de schoondochter en kleinkinderen inmiddels Oeganda hebben verlaten, 

toont de verzoekster dan ook niet aan dat de verweerder kennelijk onredelijk handelt door er, bij gebrek 

aan bewijs dat de verzoekster financieel afhankelijk is van haar zoon (de referentiepersoon), van uit te 

gaan dat de zorg voor de verzoekster effectief wordt opgenomen door haar omringende familie, 

waaronder haar 18-jarige dochter en haar 13-jarige achterneef.   

 

In een vierde en laatste middelonderdeel voert de verzoekster aan dat zij een attest van het Mengo 

Hospitaal te Kampala heeft voorgelegd waarin expliciet wordt gesteld dat zij tijdens haar behandeling 

voor psychose de steun nodig heeft van haar familie. Bij de motivering omtrent dit attest zou de 

verweerder geen rekening hebben gehouden met het feit dat haar familieleden niet meer bij haar 

verblijven, met uitzondering van het minderjarige kleinkind.  

 

In de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd omtrent dit attest: 

 

“Er is een brief d.d 30.03.2017 van het Mengo hospitaal te Kampala, waarin aangegeven wordt dat 

betrokkene behandeld wordt voor een psychose; ze krijgt medicatie. Tevens wordt gestipuleerd dat ze 

steun van haar familie nodig heeft tijdens haar behandeling; die heeft ze van de familieleden die bij haar 

verblijven. Er zijn verder geen documenten meer aangebracht die het verdere verloop van deze 

behandeling actualiseren. Er wordt evenmin aangegeven dat betrokkene omwille van deze reden 

Kampala zou moeten verlaten of dat de behandeling niet kan worden verder gezet ter plaatse.”  

 

Hoger werd reeds aangegeven dat de verzoekster de (beweerde) verdwijning van haar dochter niet 

heeft gemeld aan de verweerder, zodat deze verdwijning logischerwijze ook niet in rekening kon worden 

genomen bij het treffen van de bestreden weigeringsbeslissing. De verzoekster toont bijgevolg niet aan 

dat de verweerder de hem voorliggende feiten niet correct zou hebben beoordeeld waar hij aangeeft dat 

de verzoekster tijdens haar behandeling de steun kan genieten van de familieleden die bij haar 

verblijven. Bovendien verliest de verzoekster uit het oog dat de verweerder tevens heeft vastgesteld dat 

er geen documenten werden aangebracht die het verdere verloop van de behandeling actualiseren en 

dat er evenmin wordt aangegeven dat de verzoekster omwille van haar psychose Kampala zou moeten 

verlaten of dat de behandeling niet kan worden verder gezet ter plaatse. Deze motieven worden niet 

betwist.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het betoog van de verzoekster niet toelaat te concluderen dat de 

bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 
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overschrijding van de ruime appreciatiebevoegdheid waarover de verweerder in het kader van artikel 9 

van de vreemdelingenwet beschikt. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht of van de artikel 9 van de vreemdelingenwet is niet 

aangetoond.  

 

Het enig middel is, in al zijn onderdelen, ongegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig mei tweeduizend negentien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. DE GROOTE 

 


