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 nr. 224 738 van 8 augustus 2019 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: 1. X   

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. DEBRUYNE 

Sint-Pieterskaai 73/B 

8000 BRUGGE 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit, als wettelijke 

vertegenwoordigers van X, op 4 maart 2019 hebben ingediend om de nietigverklaring te vorderen van 

de beslissing van de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel 

en Migratie van 9 januari 2019 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om 

het grondgebied te verlaten. 

 

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 houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 maart 2019 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 2 mei 2019, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2019. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. DEBRUYNE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat E. WILLEMS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 22 september 2017 dient de verzoekende partij een aanvraag in van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie.  

 

Op 21 maart 2018 weigerde de verwerende partij deze aanvraag. De verzoekende partij stelde beroep 

in tegen deze beslissing.  
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Bij arrest nr. 209 997 van 25 september 2018 vernietigde de Raad de beslissing van 21 maart 2018.  

 

Op 9 januari 2019 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris (hierna: de gemachtigde) 

opnieuw tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten.  

 

Dit is de bestreden beslissing, en ze is als volgt gemotiveerd:  

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 22.09.2017 werd 

ingediend door: 

 

Naam: H.  

Voorna(a)m(en): A.   

Nationaliteit: Armenië  

Geboortedatum: 23.02.2001  

Geboorteplaats: Echmiatsin 

Identificatienummer in het Rijksregister:2 01.02.23 409-32 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (… 

 

 om de volgende reden geweigerd:3 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Betrokkene vroeg op 22.09.2017 gezinshereniging aan in functie van zijn Belgische grootmoeder, zijnde 

S. A. (RR: 49.01.23 428-15), in toepassing van artikel 40 ter, §2, eerste lid, 1° van de wet van 

15.12.1980. Deze aanvraag werd reeds geweigerd op 21.03.2018. Echter werd deze 

weigeringsbeslissing vernietigd bij arrest 209 997 dd. 25.09.2018. Daarom dat heden binnen de 

gestelde termijn een nieuwe beslissing wordt genomen.  

 

Artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet stipuleert als volgt: 

 

"§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° van de wet van 15.12.1980 stelt dat als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: 'de bloedverwanten in neergaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder 1° of 2°, beneden de leeftijd van 21 jaar of die te hunnen laste zijn, die hen 

begeleiden of zich bij hen voegen (...) voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt over het recht van 

bewaring beschikt.' 

 

Overwegende dat een minderjarige door zijn ouder(s) of voogd vertegenwoordigd en bijgestaan dient te 

worden om dergelijke aanvraag in te dienen en dit in toepassing van het wetboek internationaal 

privaatrecht (cfr. art. 35 WIPR) en het burgerlijk wetboek; de aanvraag is dus onrechtmatig ingediend; 

 

Overwegende dat als bewijs van het recht van bewaring een ouderlijke toestemming is voorgelegd 

dewelke niet kan worden aanvaard, gezien dit slechts een verklaring op eer betreft en geen recht op 

bewaring die via officiële weg is bekomen. 

 

Bovendien is de grootmoeder niet aangesteld als voogd door de rechtbank in België. 

Het recht op verblijf in toepassing van artikel 40 ter wordt daarom geweigerd. Het Al dient te worden 

ingetrokken. 
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De Dienst Vreemdelingenzaken wenst de aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt aan het 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen.” 

 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1.  In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 10, § 1, 4° 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), van de artikelen 40bis en 40ter van de 

vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen van 29 juli 1991, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van 

het legaliteitsbeginsel en van het rechtszekerheidsbeginsel.  

 

De verzoekende partij licht haar eerste middel als volgt toe:  

 

“Art. 40ter, 40 bis Vreemdelingenwet (cfr. supra). 

Art. 10 §1, 4° Vreemdelingenwet (zie hieronder) 

Art. 10.[- § 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikelen 9 en 12, zijn van rechtswege 

toegelaten om meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven : 

 

4° de volgende familieleden van een vreemdeling die sedert minimaal twaalf maanden toegelaten of 

gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of sedert minimaal twaalf maanden 

gemachtigd is om er zich te vestigen. 

 

Die termijn van twaalf maanden vervalt indien de echtelijke band of het geregistreerde partnerschap 

reeds bestond voor de vreemdeling die vervoegd wordt, in het Rijk aankwam of indien zij een 

gemeenschappelijk minderjarig kind hebben. 

 

- de buitenlandse echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap gesloten 

werd dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het huwelijk in België, die met hem komt samenleven, 

op voorwaarde dat beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter 

teruggebracht tot achttien jaar wanneer, naargelang het geval, de echtelijke band of dit geregistreerd 

partnerschap, reeds bestond vóór de vreemdeling die vervoegd wordt; in het Rijk aankwam; 

 

- hun kinderen, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van achttien jaar hebben 

bereikt en alleenstaand zijn; 

 

- de kinderen van de vreemdeling die vervoegd wordt, van diens echtgenoot of van de geregistreerde 

partner bedoeld in het eerste streepje, die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd van 

achttien jaar hebben bereikt en alleenstaand zijn, voor zover de vreemdeling die vervoegd wordt, zijn 

echtgenoot of de bedoelde geregistreerde partner over het recht van bewaring beschikt en de kinderen 

ten laste zijn van hem of diens echtgenoot of deze geregistreerde partner en, indien het recht van 

bewaring wordt gedeeld, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn 

toestemming heeft gegeven. 

 

1. Het lijkt erop dat verwerende partij in dit dossier er alles aan doet om verzoeker te verhinderen om 

tot een gezinshereniging te komen. Onbegrijpelijk nu door verwerende partij kan vastgesteld worden dat 

het een jongen van (thans) 18 jaar (ten tijde van de aanvraag slechts 16 jaar en dus minderjarig) betreft, 

wiens ouders, jongere broers, tante en grootmoeder legaal in het Rijk verblijven. 

 

2. Verwerende partij schuwt er in huidig dossier ook niet van om bijkomende voorwaarden om tot 

gezinshereniging te komen te stellen; voorwaarden die ten tijde van de aanvraag (op 22/09/2017) niet 

vandoen waren. 
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3. Voorgaande negatieve beslissing in huidig dossier werd dan weer vernietigd door de RvV omdat 

verwerende partij halstarrig weigerde de toereikende inkomsten van de referentiepersoon (grootmoeder) 

te aanvaarden als dienstige inkomsten. 

 

4. Het verloop in huidig dossier tart evenzeer elke verbeelding. 

 

5. Verzoeker deed zijn aanvraag bij de gemeentelijke diensten van OOSTENDE. 

 

6. Bij het indienen van zijn aanvraag ex art. 40ter Vreemdelingenwet, dit op 22.09.2017, werd er bij de 

administratieve diensten nog met geen woord gerept over het bewijs van "recht van bewaring". 

 

7. De administratieve (Oostendse) diensten tot wie verzoeker zich in persoon richtte, overliepen de 

voorwaarden en deelden mee hoe het dossier nog diende aangevuld te worden, maar repten met geen 

woord over het moeten verschaffen van een bewijs van recht van bewaring. Ook het administratief 

dossier zal dit verhullen. 

 

8. Men kan dus stellen dat op het moment van de aanvraag er nog geen "bewijs van recht van 

bewaring" voorlag, laat staan nodig was. 

 

9. De letter van de wet voorziet evenwel in de mogelijkheid Uw dossier te regulariseren. 

 

10. Hoe dan ook kreeg verweerster tijdig kennis van een verklaring van de maternale grootmoeder, 

waarin uiteengezet werd dat zij de zorg en bewaring voor haar kleinzoon zou opnemen mocht dit nodig 

zijn, en alleszins mochten de ouders van verzoeker het ouderlijk gezag niet (meer kunnen) uitoefenen. 

 

11. Op 19.12.2017 werd een grootmoederlijk document "Verklaring omtrent "ouderlijke toestemming" of 

"bewijs van bewaring" (in het kader van procedure gezinshereniging tussen verzoeker en zijn paternale 

grootmoeder) (overigens binnen de 3 maanden na indiening van de hangende aanvraag op 

gezinshereniging) toegevoegd aan de procedure gezinshereniging; hoewel wettig niet vereist, heeft 

verzoeker een dergelijke document bezorgd, waarbij het zelf irrelevant is of dergelijk document aan de 

administratie bezorgd werd in de hangende procedure of een daaropvolgende procedure 

gezinshereniging, maar hier des te vrijwillig (want niet wettelijk vereist) bezorgd alleszins voor zover het 

nog de aanvraag dd. 22/09/2017 zou betreffen (Bijlage 2). 

 

12. Verweerster heeft zich onzorgvuldig gedragen jegens verzoeker aangezien het voorwaarden stelt 

aan verzoeker, dewelke niet in de wet zijn ingeschreven. Niettemin heeft verzoeker aangeleverd wat kon 

en haalbaar was, alleszins rekening houdende met de tijdsdruk en wat materiaal haalbaar was te 

bekomen en te bezorgen. 

 

13. Vooreerst staat duidelijk vermeld in de art. 40bis Vreemdelingenwet dat ... de vreemdeling over het 

recht van bewaring dient te beschikken. 

14. Wie vreemdeling is wordt bepaald op basis van de nationaliteit op het moment van de aanvraag! 

 

15. In casu betreft de referentiepersoon de BELGISCHE grootmoeder van verzoeker. Reden waarom 

verweerster niet op wettige wijze de gezinshereniging kan weigeren door te verwijzen naar art. 40 bis 

Vreemdelingenwet. 

 

16. Daarenboven is de handelingswijze van verweerster zeer onzorgvuldig te noemen, nu het 

verwarrende informatie meedeelt op haar eigen website: 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/He t kind 

Bewijsstukken Artikel 40bis.aspx (Bijlage 3). 

 

17. Nergens blijkt uit voormelde tekst dat verzoeker dergelijk document moest voorzien. 

 

18. In deze dient dan ook verwezen te worden naar RvV 18 oktober 2016, nr. 176.438: Indien evenwel 

DVZ bij de weigering rekening houdt met essentiële gegevens die de vreemdeling redelijkerwijze niet 

kon of niet moest kennen bij het indienen van de aanvraag, of steunt op redenen waarop de 

vreemdeling in zijn aanvraag niet kon of moest anticiperen, dan dient DVZ, vooraleer te beslissen, de 

vreemdeling wel de mogelijkheid te bieden om op nuttige wijze zijn standpunt kenbaar te maken nopens 

die feiten en redenen'. 
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19. In casu kon verzoeker dit onmogelijk weten. De aanvraag werd immers gedaan door de wettige 

vertegenwoordigers van verzoeker, namelijk zijn ouders. Gezien het de ouders van verzoeker zijn die de 

aanvraag indienden, blijkt uit deze wijze van indiening onbetwistbaar de toestemming van de ouders 

met de gezinshereniging. Het recht van bewaring wordt gevraagd over minderjarigen, net om zich te 

vergewissen van voormelde toestemming door de wettige vertegenwoordigers van de minderjarige. 

 

20. Verzoeker voelt zich daarenboven gediscrimineerd. Zijn twee jongere broers Feliks en Gabriël 

maakten reeds het voorwerp uit van een positief verzoek. Voor de beide broers werd niet geweigerd 

omwille van het niet voorliggen van een recht op bewaring... Voor zover nodig zal de Raad voor toetsing 

van deze discriminerende handelswijze wel een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof willen 

stellen. 

 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de administratieve overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen op te nemen die aan de bestreden beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. 

Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen 

dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, met name 

dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. 

 

De belangrijkste bestaansreden van deze uitdrukkelijk motiveringsplicht 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 de 

juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan binnen de perken 

van de redelijkheid tot haar beslissing is gekomen, opdat de betrokkene met kennis van zaken zou 

kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 30 

oktober 2014, nr. 228.963; RvS 17 december 2014, nr. 229.582). 

 

Waar de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert voert zij in wezen de 

schending van de materiële motiveringsplicht aan. 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). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 

 

De Raad merkt op dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel de Raad niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126 520). De 

keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers 

slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen.  

 

De verzoekende partij maakt op geen enkele concrete wijze aannemelijk waarom of op welke wijze de 

bestreden beslissing  artikel 10 van de vreemdelingenwet zou schending. Dit onderdeel van het eerste 

middel is niet ontvankelijk.  
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De verzoekende partij stelt in haar eerste middel dat de verwerende partij er alles aan doet om haar te 

verhinderen om tot een gezinshereniging te komen. Volgens de verzoekende partij stelt de verwerende 

partij bijkomende voorwaarden om tot gezinshereniging te komen, voorwaarden die er ten tijde van de 

aanvraag volgens haar niet waren. Toen werd met geen woord gerept over het recht van bewaring. 

Verder stelt de verzoekende partij dat de wet de mogelijkheid voorziet het dossier te regulariseren. Hoe 

dan ook kreeg de verwerende partij volgens de verzoekende partij tijdig kennis van een verklaring van 

de maternale grootmoeder, waarin uiteengezet werd dat zij de zorg en bewaring voor haar kleinzoon 

zou opnemen mocht dit nodig zijn, en alleszins mochten de ouders van verzoeker het ouderlijk gezag 

niet (meer kunnen) uitoefenen. Op 19 december 2017 werd volgens de verzoekende partij een 

grootmoederlijk document "Verklaring omtrent "ouderlijke toestemming" of "bewijs van bewaring" 

toegevoegd aan de procedure gezinshereniging. Hoewel volgens de verzoekende partij wettig niet 

vereist, heeft zij een dergelijke document bezorgd. De verwerende partij heeft zich volgens de 

verzoekende partij onzorgvuldig gedragen aangezien zij volgens haar voorwaarden stelt die niet in de 

wet zijn ingeschreven.  Wie vreemdeling is wordt volgens de verzoekende partij bepaald op basis van 

de nationaliteit op het moment van de aanvraag. De nationaliteit van haar grootmoeder was toen 

Belgisch. Volgens de verzoekende partij verwijst de verwerende partij dan ook onterecht naar artikel 

40bis van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij stelt verder dat de verwerende partij 

verwarrende informatie meedeelt op haar website, waardoor zij onzorgvuldig handelt. Gezien het de 

ouders van de verzoekende partij zijn die de aanvraag indienden, blijkt volgens de verzoekende partij uit 

deze wijze van indiening onbetwistbaar de toestemming van de ouders met de gezinshereniging. Het 

recht van bewaring wordt gevraagd over minderjarigen, net om zich te vergewissen van voormelde 

toestemming door de wettige vertegenwoordigers van de minderjarige. Ten slotte voelt de verzoekende 

partij zich gediscrimineerd omdat haar twee jongere broers F. en G. reeds het voorwerp uitmaakten van 

een positief verzoek.  

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing twee verschillende motieven bevat. Ten eerste motiveert 

de verwerende partij dat de aanvraag onrechtmatig werd ingediend omdat de minderjarige moet worden 

vertegenwoordigd en bijgestaan om een dergelijke aanvraag in te dienen, en ten tweede werd als bewijs 

van het recht van bewaring van de grootmoeder van de verzoekende partij een ouderlijke toestemming 

voorgelegd die niet kan worden aanvaard, aangezien dit slechts een verklaring op eer betreft en geen 

recht op bewaring die via officiële weg is bekomen. Bovendien is de grootmoeder volgens de 

verwerende partij niet aangesteld als voogd door de rechtbank in België. Deze twee verschillende 

motieven zijn determinerend in die zin dat zij elk op zich de bestreden beslissing kunnen dragen.  

 

De bestreden beslissing werd genomen op grond van artikel 40ter, §2 van de vreemdelingenwet en 

artikel 40bis, §2, 3° van de vreemdelingenwet.  

 

Artikel 40ter, §2, 1° van 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° van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: (…) 

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;” 

 

Uit de formulering van deze bepalingen blijkt duidelijk dat het woord ‘vreemdeling’ in artikel 40bis, §2, 

eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet in casu moet gelezen worden als ‘Belg’. De verzoekende partij 

heeft wel degelijk gezinshereniging gevraagd in functie van haar Belgische grootmoeder.  
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Verder blijkt uit artikel 40bis, §2, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet eveneens dat de vreemdeling, 

in casu de Belg, die vervoegd wordt over het recht van bewaring moet beschikken. De verzoekende 

partij stelt dat zij een verklaring ‘ouderlijke toestemming’ aan het bestuur heeft overgemaakt, maar de 

Raad acht het niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij dat dit niet kan beschouwd worden als 

een bewijs van recht van bewaring aangezien het gaat om een loutere verklaring van de ouders. De 

verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat enig ander bewijsstuk werd voorgelegd die het recht van 

bewaring van de grootmoeder zou aantonen. De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij hoe 

dan ook tijdig kennis had van een verklaring van de maternale grootmoeder, waarin uiteengezet werd 

dat zij de zorg en bewaring voor haar kleinzoon zou opnemen mocht dit nodig zijn, en alleszins mochten 

de ouders het ouderlijk gezag niet (meer kunnen) uitoefenen. Ook dit doet er echter niets aan af dat de 

verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij enig bewijs heeft bijgebracht bij het bestuur waaruit 

blijkt dat haar grootmoeder wel degelijk over het recht van bewaring beschikt.  

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt is het beschikken over het recht van bewaring 

wel degelijk een wettelijke vereiste, zoals uit bovenvermelde bepalingen expliciet blijkt. Deze vereiste 

was er ook op het moment van de aanvraag. Dat er bij er bij de administratieve diensten al dan niet met 

geen woord werd gerept over het bewijs van recht van bewaring bij het indienen van de aanvraag doet 

hier niets aan af.  

 

Waar de verzoekende partij verwijst naar de informatie beschikbaar op de website van de verwerende 

partij, merkt de Raad op dat deze informatie geen algemeen rechtsbeginsel, wetsbepaling, of algemeen 

beginsel van behoorlijk bestuur uitmaakt waarvan de verzoekende partij in huidige beroep de schending 

kan aanvoeren. Dit onderdeel van het eerste middel is niet ontvankelijk.  

 

De verzoekende partij stelt ten slotte dat het recht van bewaring wordt gevraagd over minderjarigen, net 

om zich te vergewissen van de toestemming door de wettige vertegenwoordigers van de minderjarige. 

De verzoekende partij maakt echter op geen enkele wijze aannemelijk dat dit de enige reden is voor het 

vereisen van het recht van bewaring als voorwaarde voor gezinshereniging. Bovendien merkt de Raad 

op dat grootouders in het Belgische recht geen automatisch recht van bewaring hebben. Het recht van 

bewaring is een onderdeel van het ouderlijk gezag, waarover grootouders per definitie initieel niet 

beschikken.  

 

Waar de verzoekende partij stelt dat zij zich gediscrimineerd voelt omdat haar twee jongere broers F. en 

G. reeds het voorwerp uitmaakten van een positief verzoek, maakt de verzoekende partij helemaal niet 

aannemelijk dat haar zaak vergelijkbaar is met die van haar twee jongere broers. De Raad ziet dan ook 

niet de nood om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof hieromtrent.  

 

Uit voorgaande bespreking is gebleken dat de verzoekende partij de schending van de door haar 

opgeworpen bepalingen en beginselen niet aannemelijk heeft gemaakt, noch heeft zij aannemelijk 

gemaakt dat de bestreden beslissing op kennelijk onredelijke wijze werd genomen.  

 

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

2.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 51, §1, eerste lid 

van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: het vreemdelingenbesluit).  

 

De verzoekende partij licht haar tweede middel als volgt toe:  

 

TWEEDE MIDDEL: Schending van artikel 51. §1 eerste lid Uitvoeringsbesluit Vreemdelingenwet. 

1. Daarenboven is het zo dat indien de Unieburger niet alle (vermeend) vereiste bewijsstukken mee 

zou delen binnen de drie maanden na indiening van zijn aanvraag, de burgemeester of zijn gemachtigde 

de aanvraag kan weigeren door middel van een 'bijlage 20' zonder bevel het grondgebied te verlaten 

(art. 51, §1 eerste lid Vb). 

 

2. De burger beschikt dan over een bijkomende termijn (van 1 maand) om het bewijs te leveren. 

 

3. Pas indien de vereiste documenten dan nog steeds niet worden geleverd, weigert de burgemeester 

of zijn gemachtigde de aanvraag (d.m.v. een bijlage 20), zo nodig met bevel tot om het grondgebied te 

verlaten. 
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4. Verzoeker heeft alhier geen kans gekregen zich binnen een bijkomende termijn (van 1 maand in 

regel) te stellen, ook niet nadat verweerster na het voormelde arrest dd. 28/09/2018 van de RVV (RvV 

2019488/VI11) een nieuwe beslissing diende te nemen. 

 

5. De overheid heeft in casu een aanvraag tot gezinshereniging geweigerd omwille van vermeend 

onvoldoende inkomsten (quod non), en vervolgens na het tussengekomen vernietigingsarrest, 

onmiddellijk overgegaan tot het weigeren van het verzoek, op grond van een andere reden weliswaar. 

 

6. De overheid ging minstens onzorvuldig tewerk door verzoeker niet eerst de kans te geven zijn 

dossier verder aan te vullen (desgevallend na het doorlopen van een spoedige administratieve of 

gerechtelijke procedure), voor zover dit in casu al een wettelijke vereiste zou zijn, wat overigens betwist 

wordt. 

 

7. De overheid schendt het zorgvuldigheidsbeginsel wanneer zij op haar oorspronkelijke mening 

terugkomt en dienvolgens beslist, vooraleer de vreemdeling de mogelijkheid had uitgeput het dossier 

verder aan te vullen meet de gevraagde gegevens, zonder dat de overheid deze wijziging motiveert, en 

ook niet uit het dossier doet blijken waarom zij meent dat de gevraagde aanvulling van het dossier niet 

langer noodzakelijk is om een beslissing te nemen (RvV 6 maart 2008, T. Vreemd. 2008, 213). 

 

2.2.2. Artikel 51, §1 van het vreemdelingenbesluit bepaalt:  

 

“Indien een burger van de Unie niet alle vereiste bewijsstukken overlegt binnen drie maanden na de 

indiening van zijn aanvraag voor een verklaring van inschrijving, weigert de burgemeester of zijn 

gemachtigde de aanvraag, zonder hem het bevel te geven om het grondgebied te verlaten, door middel 

van een document overeenkomstig het model van bijlage 20.  

In dit geval beschikt de burger van de Unie over een bijkomende termijn van een maand om de vereiste 

documenten over te leggen. Deze bijkomende termijn van een maand begint te lopen vanaf de 

kennisgeving van de in het eerste lid bedoelde bijlage 20.  

Indien de burger van de Unie nog altijd niet beschikt over de vereiste documenten binnen de 

bijkomende termijn van een maand bedoeld in het eerste lid, weigert de burgemeester of zijn 

gemachtigde de aanvraag en geeft hij hem, zo nodig, het bevel om het grondgebied te verlaten door 

middel van een document overeenkomstig het model van bijlage 20.  

Indien de burger van de Unie de vereiste documenten overlegt binnen de termijn van drie maanden, 

eventueel verlengd met een maand, stuurt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag 

onmiddellijk door aan de gemachtigde van de Minister, behalve indien het recht op verblijf onmiddellijk 

aan de burger van de Unie is toegekend conform § 3.” 

 

In een tweede middel stelt de verzoekende partij dat zij geen kans heeft gekregen zich binnen een 

bijkomende termijn van 1 maand in regel te stellen, ook niet nadat de verwerende partij na het arrest 

van 28 september 2018 van de Raad een nieuwe beslissing moest nemen. De overheid ging volgens de 

verzoekende partij minstens onzorgvuldig tewerk door haar niet eerst de kans te geven haar dossier 

verder aan te vullen, desgevallend na het doorlopen van een spoedige administratieve of gerechtelijke 

procedure.  

 

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij belang heeft bij de argumentatie in haar tweede 

middel, aangezien dat zij op geen enkele wijze aannemelijk maakt dat zij tot op heden enig initiatief 

heeft genomen om haar dossier te vervolledigen, in casu met een bewijs van recht van bewaring. De 

verzoekende partij kan de verwerende partij niet verwijten dat zij geen periode van één maand zou 

gekregen hebben om haar dossier te vervolledigen als zij vandaag nog steeds niet aannemelijk maakt 

dat zij dit ondertussen wel degelijk gedaan heeft. Hoe dan ook blijkt dat de verzoekende partij wel 

degelijk alle relevante stukken heeft kunnen neerleggen. Zij legde immers een ouderlijke toestemming 

voor ten bewijze van het recht van bewaring. Artikel 51, § 1 van het vreemdelingenbesluit laat de 

gemeentelijke overheid niet toe om de stukken inhoudelijk te beoordelen. De burgemeester of zijn 

gemachtigde kan enkel vaststellen of voor elke wettelijk gestelde voorwaarde een bewijsstuk is 

aangebracht. Aangezien voor elke wettelijk gestelde voorwaarde een stuk werd binnengebracht, kan de 

verzoekende partij niet dienstig verwijzen naar artikel 51, § 1 van het Vreemdelingenbesluit. 

 

 

Het tweede middel is daarom niet ontvankelijk.  
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2.3.1. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet en van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM).  

 

De verzoekende partij licht het derde middel als volgt toe:  

 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet stelt: 

'Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger beiang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land/ 

Artikel 8 E.V.R.M.: 

 

'1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, 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 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 voorde 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

 

De handelingswijze van verweerster in huidig dossier laat zich moeizaam verenigen met het doel van de 

gezinsherenigingsrichtlijn, die erin bestaat de gezinsherenigingen te bevorderen en het nuttig effect dat 

daaraan verbonden is. 

 

De situatie zoals thans door verweerster gecreëerd, laat niet toe op behoorlijke wijze zijn recht op een 

familiaal leven (zoals beschermd door art. 8 EVRM) passend uit te bouwen, integendeel, hij belandt in 

precaire statuten. 

 

2.3.2. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing geen beslissing tot verwijdering bevat. Artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet is dan ook niet van toepassing. Dit onderdeel van het derde middel is 

niet ontvankelijk.  

 

Om dezelfde reden kan de verzoekende partij niet de schending van artikel 8 van het EVRM op 

ontvankelijke wijze aanvoeren. Aangezien de bestreden beslissing geen beslissing tot verwijdering 

bevat is er immers geen enkel risico op een schending van het familie- of privéleven van de 

verzoekende partij.  

 

Het derde middel is niet ontvankelijk.  

 

 

2.4.1. In een vierde middel voert de verzoekende partij de schending aan van het recht op onderwijs, 

van artikel 2 van het EVRM, van artikel 28, eerste lid van het Kinderrechtenverdrag, van artikel 23 van 

het Kinderrechtenverdrag, van artikel 24, §3 van de Grondwet, en van artikel 3 van het EVRM.  

 

De verzoekende partij licht haar vierde middel als volgt toe:  

 

VIERDE MIDDEL; Schending van verzoekers recht op onderwijs, dewelke beschermd wordt door artikel 

2 E.V.R.M.. artikel 28 eerste lid IVRK. art. 23 1VRK en art. 24 §3 Grondwet, schending art. 3 E.V.R.M. 

 

Artikel 2 van het E.V.R.M. stelt: "Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de 

uitoefening van alle functies die de Staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, 

eerbiedigt de Staat het recht van ouders om zich van die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, 

die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen ». 

Artikel 23 derde lid IVRK draagt de staten op om aan gehandicapte kinderen en hun ouders bijstand te 

verlenen, die er onder meer op gericht moet zijn te waarborgen dat deze kinderen daadwerkelijk 

toegang hebben tot onderwijs en opleidingen. 
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Artikel 27 IVRK verplicht de staten het recht te erkennen van ieder kind op een levensstandaard die 

toereikend is voor de ontwikkeling van het kind, en waar nodig maatregelen te nemen om ouders in 

staat te stellen de levensomstandigheden te scheppen voor die ontwikkeling. 

1. Verzoeker verhuisde op zeer jonge leeftijd met zijn ouders naar België. Hij heeft dan ook geen 

affiniteit meer met het land van herkomst, alwaar school lopen voor hem overigens onmogelijk is 

geworden. 

 

2. Aldaar wordt overigens grotendeels les gegeven in het Russisch, minstens in een taal en volgens 

methoden die verzoeker niet machtig is. 

 

3. Daarenboven is het onderwijs systeem helemaal anders georganiseerd dan in het Rijk. De 

onderwijssystemen zijn dan ook helemaal niet compatibel met elkaar. Karen hem zijn recht op onderwijs 

ontnemen, terwijl de ganse familie legaal in het land verblijft en ook zijn jongere broertjes hier hun 

opleiding kunnen genieten, vormt een wrede behandeling in hoofde van verzoeker.” 

 

2.4.2. De verzoekende partij stelt in haar vierde middel dat zij op zeer jonge leeftijd met haar ouders 

naar België verhuisde. Zij heeft dan volgens haar ook geen affiniteit meer met het land van herkomst, 

waar school lopen voor haar overigens onmogelijk is geworden. Verder wordt daar overigens 

grotendeels les gegeven in het Russisch, minstens in een taal en volgens methoden die zij niet machtig 

is. Verder is het onderwijssysteem volgens haar helemaal anders georganiseerd. De onderwijssystemen 

zijn dan ook helemaal niet compatibel met elkaar. Haar het recht op onderwijs ontnemen, terwijl de 

ganse familie legaal in het land verblijft en ook haar jongere broertjes hier hun opleiding kunnen 

genieten, vormt een volgens haar wrede behandeling in hoofde van de verzoekende partij.  

 

De Raad herhaalt dat de bestreden beslissing geen beslissing tot verwijdering inhoudt. Er is in casu dan 

ook geen enkel risico dat de verzoekende partij in zijn herkomstland naar school zou moeten. De 

argumentatie van de verzoekende partij in haar vierde middel is om die reden niet ontvankelijk.  

 

Waar de verzoekende partij de schending van artikel 3 van het EVRM aanvoert geldt dezelfde 

redenering. Aangezien de bestreden beslissing geen beslissing tot verwijdering bevat is er geen enkele 

schending op artikel 3 van het EVRM. Bovendien ontneemt de bestreden beslissing de verzoekende 

partij niet het recht op onderwijs in België. Uit niets blijkt dat de verzoekende partij niet verder in België 

naar school zou kunnen. De verzoekende partij maakt de schending van artikel 3 van het EVRM dan 

ook niet aannemelijk.  

 

Het vierde middel is, voor zover ontvankelijk, niet gegrond.  

 

 

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 acht augustus tweeduizend negentien door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 
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mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 

 

 

 


