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 nr. 221 795 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 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 verzoeker, 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 te weigeren.  
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Deze weigeringsbeslissing is de thans bestreden beslissing. Zij werd aan de verzoeker ter kennis 

gebracht op 25 januari 2019 en is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) 

 

Visumtype: Visum lang verblijf (type D): MVV 

 

[…] 

 

Betrokkene wenst zich te komen vestigen bij zijn oom 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 vermeende familiale en affectieve banden in België betekent niet dat de toepassing 

van artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens dat 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 die 

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 van 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. 

 

Omwille van dezelfde reden kan de authenticiteit van het certificaat van adoptie en overname van 

verantwoordelijkheid, opgesteld op 18.02.2015 door de rechtbank van het Hamarweiné-district, niet 

geverifieerd worden. Daarenboven kan de inhoud van dit document niet aan de realiteit worden getoetst. 

Voor de rechtbank verklaarden twee getuigen, van wie verder niets gekend is, ook niet de band met de 

familie van betrokkene, wie de ouders van betrokkene waren (hun naam wordt vernoemd) en ook dat 

deze ouders gestorven zijn. Er wordt niet verklaard wanneer de ouders zijn gestorven; evenmin worden 

in het dossier overlijdensakten van de ouders aangebracht. De oom van betrokkene (de 

referentiepersoon in België) zou vanaf 03.02.2015 de zorgdrager en voogd van betrokkene zijn 

geweest. Zelf indien dit strookt met de realiteit, moet opgemerkt worden dat de oom (volgens de 

verklaring in zijn asielaanvraag) Somalië heeft verlaten eind maart 2015. Sedertdien is er geen enkel 

spoor dat de oom effectief financiële steun leverde aan betrokkene en de andere familieleden of met 

hen contact heeft onderhouden. Men kan zich dus vragen stellen bij de zorgen die de oom effectief voor 

betrokkene op zich heeft genomen. 

 

Er werd geen enkel bewijs geleverd dat betrokkene financieel afhankelijk is van de referentiepersoon in 

België en evenmin dat er sinds diens vertrek naar België contact is tussen hen. De referentiepersoon 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 familie, maar 

daarvan is geen enkel bewijs. 

 

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

tante en haar moeder. Aangezien deze laatste in behandeling is voor een psychose en ze daarbij steun 

nodig heeft van familie, kunnen betrokkene en zijn tante deze steun bieden. Aangezien er geen 

bewijzen zijn van financiële afhankelijkheid van de familie van de referentiepersoon in België, kan 

verondersteld worden de familie, waaronder de tante van betrokkene die ondertussen 18 jaar is, in 

Oeganda zichzelf behelpt om financieel rond te komen. 

Betrokkene leeft in Oeganda samen met familieleden en is ginds dus niet geïsoleerd. Door zijn 

registratie als asielzoeker in Oeganda, bevindt hij zich niet in een prangende humanitaire situatie, 

aangezien hij zich nu in een zone bevindt waar hij kan rekenen op bescherming van de lokale 

Oegandese autoriteiten. 

 

Omwille van deze redenen kan aan betrokkene geen D-visum worden afgeleverd. 

(…)” 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. De verzoeker 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. 

 

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 verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De verweerder werpt in de nota met opmerkingen de volgende exceptie op: 

 

“De verweerder merkt op dat verzoekster geboren is te G. (Somalië) op 01.01.2005, en derhalve 

minderjarig was op 25.02.2019, het ogenblik van het instellen van de vordering. 

 

Terwijl de vordering tot nietigverklaring en/of schorsing ingesteld door een minderjarige onontvankelijk is 

(R.v.St. nr. 46.931, 20.04.1994, J.dr.Jeun. 1997, 521, R.A.C.E. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 134.863, 

14.09.2004, www.raadvst-consetat.be) 

 

Verweerder duidt dat een niet-ontvoogde minderjarige onbekwaam is om in persona een beroep tot 

nietigverklaring in te dienen: hij dient te worden vertegenwoordigd door hetzij beide ouders samen 

indien zij het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk uitoefenen (artikel 376, eerste lid van het 

Burgerlijk Wetboek (hierna: het BW), zie ook: RvS 29 maart 2010, nr. 202 434; RvS 23 december 2011, 

nr. 217.016), hetzij door de ouder die het gezag uitoefent indien de ouders dit niet gezamenlijk over de 

persoon van het kind uitoefenen (artikel 376, derde lid van het BW), hetzij door zijn voogd (artikel 390 

e.v. van het BW). Een verzoekschrift ingediend door een minderjarige of door een persoon die niet 

gerechtigd is de minderjarige te vertegenwoordigen, is niet ontvankelijk (J. BAERT en G. 

DEBERSAQUES, Raad van State, Afdeling Administratie, 2. Ontvankelijkheid, in Administratieve 

Rechtsbibliotheek, Brugge, Die Keure, 1996, nrs. 93-97). 

 

De verzoekende partij is als minderjarige inderdaad onbekwaam tot het instellen van onderhavige 

schorsings-/vernietigingsprocedure. 

 

De verweerder is derhalve de mening toegedaan dat het beroep van verzoekende partij onontvankelijk 

is.” 

 

De Raad stelt vast dat de verzoeker, volgens zijn verklaringen, is geboren op 1 januari 2005, zodat hij 

op het ogenblik van het instellen van het beroep 14 jaar oud was.  

 

In de nota met opmerkingen geeft de verweerder aan dat de verzoeker minderjarig is. De verzoeker 

heeft in casu gebruik gemaakt van de door artikel 39/81 van de vreemdelingenwet geboden 

mogelijkheid om een synthesememorie neer te leggen, doch in deze synthesememorie betwist de 

verzoeker op geen enkele wijze dat hij minderjarig was op het ogenblik van het instellen van de 

vordering. Ook ter terechtzitting werd aan de raadsman van de verzoeker gevraagd om een standpunt in 

te nemen omtrent de exceptie van niet-ontvankelijkheid die door de verweerder wordt opgeworpen. De 

raadsman van de verzoeker beperkt er zich evenwel toe te verwijzen naar de synthesememorie.  

 

Het staat derhalve tussen de partijen niet ter betwisting dat de verzoeker op het moment van het 

instellen van de vordering, volgens zijn personeel statuut, minderjarig was. Dat de verzoeker minderjarig 

was, wordt bijkomend ondersteund door het bewijsstuk dat per aangetekend schrijven van 8 maart 2019 

werd overgemaakt en ook in het verzoekschrift zelf (p. 6 onderaan) wordt uitdrukkelijk aangegeven dat 

de verzoeker minderjarig is.  

 

Een niet-ontvoogde minderjarige wordt als handelingsonbekwaam beschouwd, hetgeen tot gevolg heeft 

dat een minderjarige vertegenwoordigd dient te zijn om op een rechtsgeldige wijze een beroep in te 

dienen bij de Raad. Er wordt op deze algemene regel een uitzondering aanvaard, met name wanneer 

http://www.raadvst-consetat.be/
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het een minderjarige betreft, die geen infans meer is en over voldoende onderscheidingsvermogen 

beschikt, telkens het rechten betreft die aan zijn persoon zijn verbonden. In casu betreft de bestreden 

bestuurshandeling de beslissing van 29 oktober 2018 tot weigering van de afgifte van een visum lang 

verblijf (type D), hetgeen betrekking heeft op rechten die aan de persoon zijn verbonden. De verzoeker 

kan echter, gelet op zijn leeftijd (hij is net 14 jaar geworden), niet zonder meer geacht worden over 

voldoende onderscheidingsvermogen te beschikken om een beroep in te stellen bij de Raad.  

 

Bijgevolg diende de verzoeker vertegenwoordigd te zijn door zijn ouders of zijn voogd. Uit het 

verzoekschrift blijkt echter dat de verzoeker het beroep in eigen naam instelt zonder dat melding wordt 

gemaakt van enige vertegenwoordiging in rechte. De Raad merkt voorts op dat noch in het 

verzoekschrift, noch in de synthesememorie wordt verduidelijkt of de ouders van de minderjarige 

verzoeker nog in leven zijn en of de verzoeker een voogd heeft. In elk geval wordt in het kader van het 

voorliggende geschil geen enkele betwisting gevoerd omtrent de vaststellingen in de bestreden akte dat 

er geen overlijdensakten van verzoekers ouders werden voorgelegd en dat “[d]e oom van betrokkene 

(de referentiepersoon in België) vanaf 03.02.2015 de zorgdrager en voogd van betrokkene [zou] zijn 

geweest”.  

 

De minderjarige verzoeker, wiens raadsman zich ter terechtzitting beperkt tot de loutere verwijzing naar 

de synthesememorie zonder ook maar in enige zin te repliceren op het door de verweerder opgeworpen 

gebrek aan procesbekwaamheid in zijn hoofde, maakt bijgevolg op geen enkele wijze aannemelijk dat 

hij zich in de onmogelijkheid bevond om te voorzien in een rechtsgeldige vertegenwoordiging.  

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de minderjarige verzoeker niet rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt en 

dat hij ook niet over de vereiste bekwaamheid beschikt om in eigen naam een beroep bij de Raad in te 

stellen.  

 

Het beroep is derhalve onontvankelijk.  

 

 

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 

 


