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 nr. 249 940 van 25 februari 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS 

Lange Lozanastraat 24 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 6 november 2020 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 oktober 2020 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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. 

 

Gelet op de beschikking van 16 december 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 januari 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende op 20 april 2020 een aanvraag in van een verblijfskaart van een burger van de Unie 

(bijlage 19ter) in functie van zijn vader, die Nederlands staatsburger is. 

 

1.2. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de staatssecretaris) trof op 8 

oktober 2020 een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker werd hiervan op niet nader te bepalen datum per 

aangetekend schrijven in kennis gesteld. 

 

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“(…) 

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 

voor een van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 20.04.2020 werd 

ingediend door: 

Naam: A.(…) 

Voorna(a)m(en): O.(…) I.(…)  

Nationaliteit: Nigeria  

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 

om de volgende reden geweigerd: 

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 gezinshereniging aan met zijn vader, A.(…) E.(…) I.(…) E.(…) (RR: (…)) van 

Nederlandse nationaliteit. 

Artikel 40bis §2, 3°van de wet van 15.12.1980 stelt het volgende: '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.' 

Eigenlijk is er betreffende deze aanvraag nog een veel prangender bezwaar om verblijfsrecht te kunnen 

geven, de voorgelegde geboorteakte kunnen we immers niet erkennen. 

Artikel 44 van het KB van 08.10.1981 stipuleert als volgt: ‘De familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2, van 

de wet, die geen burger van de Unie zijn, kunnen enkel genieten van dit hoofdstuk indien zij het bewijs 

overleggen aangaande de bloed of aanverwantschap of partnerschap met de burger van de Unie die ze 

begeleiden of bij wie zij zich voegen. Indien wordt vastgesteld dat het familielid de ingeroepen bloed- of 

aanverwantsshapsband of het partnerschap niet kan bewijzen door middel van officiële documenten, 

overeenkomstig artikel 30 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 

privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde materie, kan de minister of zijn 

gemachtigde rekening houden met andere geldige bewijzen die in dit verband worden voorgelegd’ 

Verder bepaalt artikel 18 van de wet houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht tot slot stelt: 

'Voor de bepaling van het toepasselijk recht in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij over hun 

rechten kunnen beschikken, wordt geen rekening gehouden met feiten en handelingen gesteld met het 

enkele doel te ontsnappen aan de toepassing van het door deze wet aangewezen recht.’ 

Er dient vastgesteld te worden dat betrokkene de bloedverwantschap in neergaande lijn ten opzichte van 

de referentiepersoon onvoldoende heeft aangetoond. 

Ter staving van de verwantschap legt betrokkene een Attestation of Birth voor, uitgegeven op 02.07.2019 

en een Certified true copy (datum onleesbaar) van dit attest. Hieruit blijkt duidelijk dat de geboorte van 

betrokkene laattijdig geregistreerd werd. De opgestelde Attestation of Birth getuigt van de registratie van 

de geboorte van betrokkene in juli 2019 of bijna 33 jaar na de geboorte van betrokkene. De inhoud van 

de akte wordt door onze diensten betwist overeenkomstig artikel 18 van de wet houdende het Wetboek 

van internationaal privaatrecht. Volgens zijn eigen verklaringen (ABC inlichtingenblad dd. 18.12.2019) zou 

betrokkene op 28.08.2019 aangekomen zijn in België. Verder blijkt het voorgelegde paspoort op 

27.05.2019 in Den Haag, Nederland, te zijn afgeleverd. We kunnen niet met zekerheid stellen wanneer 

betrokkene aangekomen is in België. Er moet in elk geval worden vastgesteld, dat de akte pas werd 

geregistreerd in Nigeria nadat betrokkene in de Schengenzone was aangekomen. Dat houdt uiteraard 

geen steek. Indien men het plan opvat zich in Europa te vestigen bij zijn vader, zou toch mogen verwacht 

worden dat de akte wordt in orde gebracht voor het vertrek en men een visum aanvraagt. Het is immers 

veel goedkoper en veiliger om op legale wijze naar België te komen dan op illegale wijze. Nergens uit het 

dossier blijkt dat betrokkene met een visum naar Nederland of België is gekomen. 

Bij gebrek aan inreisstempel in betrokkenes paspoort kan ook niet worden vastgesteld sinds wanneer hij 

daadwerkelijk reeds in Europa/België ronddwaalt, het kan evengoed onder een andere identiteit zijn 

geweest. Er kan niet worden uitgesloten dat betrokkene op het moment van de registratie van de geboorte 

reeds contact had met de referentiepersoon en dat betrokkene omwille van verblijfsrechtelijke redenen, 

in functie van referentiepersoon, deze akte heeft laten aanmaken, om zo via zijn zogenaamde 

verwantschap verblijfsrecht te kunnen verkrijgen. 

Gezien een dergelijke geboorteakte puur op verklaring kan worden opgesteld, dient de akte beschouwd 

te worden als een verklaring op eer waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten. Deze 

redenering vindt steun in de informatie die te vinden is in het ‘Algemeen ambtsbericht Nigeria 24.06.2018' 
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opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland waarin letterlijk, onder puntje 1.03 

Documenten is opgenomen: "Sinds het vorige ambtsbericht hebben zich geen wijzigingen voorgedaan 

met betrekking tot de procedures voor de afgifte van reis-, identiteitsdocumenten en geboorteaktes. Door 

diverse bronnen werd benadrukt dat de afgifte van reis- en identiteitsdocumenten bijzonder 

fraudegevoelig is." De procedure over hoe een in het buitenland verblijvende burger aan een geboorteakte 

kan geraken wordt er haarfijn in uitgelegd. Die beschrijving stemt overeen met wat in deze werd 

voorgelegd: de moeder van betrokkene heeft zich aangeboden bij The High Court of Justice’ in Edo state 

om een ‘declaration of age' te doen, op basis van dewelke een geboorteakte werd aangemaakt. 

Het is dus vrij makkelijk, en zonder grondig onderzoek naar de echtheid van de inhoud, om geboorteakten 

op te maken. Het is redelijk te stellen dat dit ook hier het geval is, waardoor onze diensten de inhoud van 

de akte betwisten overeenkomstig artikel 18 van de wet houdende het Wetboek van internationaal 

privaatrecht (wetsontduiking). Er kan trouwens ook dienstig opgemerkt worden dat, bij een aanvraag 

gezinshereniging vanuit Nigeria, heel vaak gevraagd wordt om een DNA-anayse alvorens wordt 

overgegaan tot het afgeven van een visum gezinshereniging. Ook om die reden stemt de hele situatie tot 

weinig vertrouwen. 

Een laattijdige geboorteregistratie, louter gebaseerd op verklaringen, voldoet niet aan de voorwaarden 

van artikel 27 van het wetboek van internationaal privaatrecht. 

Bijgevolg kan de authenticiteit en de inhoud van de voorgelegde geboorteakte niet worden erkend. 

Zodoende wordt de verwantschap met de referentiepersoon onvoldoende bewezen. 

Betrokkene legde verder enkele stukken voor waarmee hij het ten laste zijn van vermeende vader van in 

het land van herkomst of origine en voorafgaand aan de aanvraag gezinshereniging wenst aan te tonen. 

Ongeacht dat de bewijzen waaruit dit zou moeten blijken ontoereikend zijn, bleek er dus een veel 

prangender bezwaar te bestaan om verblijfsrecht te kunnen geven. Het dossier bevat dus geen sluitende 

bewijzen dat betrokkene reeds ten laste zou geweest zijn van in het land van herkomst of origine. Echter 

gezien de verwantschap betwist wordt en dit reeds een voldoende argument is op zich waardoor niet kan 

gesteld worden dat zij het verblijfsrecht als familielid rechtmatig kan uitoefenen, worden deze argumenten 

in huidige beslissing niet verder uitgewerkt. 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40bis van de wet van 15.12.1980 

om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 18, 21 en 27 van het Wetboek 

van Internationaal Privaatrecht (hierna: het WIPR), van artikel 40bis 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 het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel en 

van de materiële motiveringsplicht. Verzoeker formuleert zijn grieven als volgt: 

 

“1. 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, dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te onderzoeken 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 voor Vreemdelingenbetwistingen 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). 

Ook het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 
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geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

2. Deze beginselen van behoorlijk bestuur dienen onderzocht te worden in het licht van de toepasselijke 

bepalingen van de vreemdelingenwet en het WIPR. 

Verzoeker diende een aanvraag in tot afgifte van een verblijfskaart van een familielid van een Unieburger, 

en legde daarbij een "Attestation of Birth" en een "Certified true copy" voor als bewijs van de 

bloedverwantschap met die referentiepersoon. De referentiepersoon van verzoeker is zijn vader van 

Nederlandse nationaliteit (de heer Isaac E.(…) A.(…) E.(…)). 

Aldus speelt in casu artikel 27, § 1, eerste lid van het WIPR, dat luidt als volgt: "§ 1. Een buitenlandse 

authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat een beroep moet worden gedaan 

op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het krachtens deze 

wet toepasselijk recht, en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21. De akte moet 

voldoen aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waar zij is opgesteld, nodig zijn voor haar 

echtheid." 

Deze bepaling verwijst derhalve naar de artikelen 18 en 21 van het WIPR. 

Artikel 18 van het WIPR luidt als volgt: "Voor de bepaling van het toepasselijk recht in een aangelegenheid 

waarin partijen niet vrij over hun rechten kunnen beschikken, wordt geen rekening gehouden met feiten 

en handelingen gesteld met het enkele doel te ontsnappen aan de toepassing van het door deze wet 

aangewezen recht." 

Artikel 21 van het WIPR stelt: "De toepassing van een bepaling uit het door deze wet aangewezen 

buitenlands recht wordt geweigerd voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar 

is met de openbare orde. Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening 

gehouden met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden en met de ernst van 

de gevolgen die de toepassing van dat buitenlands recht zou meebrengen. Wanneer een bepaling van 

buitenlands recht niet wordt toegepast wegens deze onverenigbaarheid, wordt een andere relevante 

bepaling van dat recht of, indien nodig, van Belgisch recht toegepast." 

Het wordt niet betwist dat de verwerende partij, in de uitoefening van haar bevoegdheid inzake het recht 

op verblijf van meer dan drie maanden op basis van de bloedverwantschap met een Belg op grond van 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, ingevolge de voormelde bepalingen de erkenning van de 

voorgelegde buitenlandse authentieke akte kan weigeren 

(RvS 1 april 2009, nr. 192.125; cf. M. TRAEST, commentaar bij artikel 27 in J. ERAUW e.a. (eds.), Het 

wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, Antwerpen, Intersentia, 2004, (152) 153-154).  

Uit de hiervoor geciteerde bepalingen van het WIPR blijkt dat de verwerende partij, met toepassing van 

artikel 27, § 1, eerste lid van het WIPR, kan weigeren een buitenlandse akte te erkennen wanneer hij 

meent dat de rechtsgeldigheid van deze buitenlandse akte niet kan worden vastgesteld overeenkomstig 

het krachtens het WIPR toepasselijke recht, en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 

21 van het WIPR. 

Met andere woorden: de verwerende partij is gerechtigd om de echtheid van de buitenlandse akte te 

onderzoeken - met name of zij voldoet aan de voorwaarden die volgens het recht van de Staat waarin zij 

is opgesteld nodig zijn voor har echtheid - maar ook de rechtsgeldigheid ervan door deze te onderwerpen 

aan een inhoudelijke controle, de zgn. conflictenrechtelijke controle, waarbij wordt nagegaan of er geen 

sprake is van wetsontduiking of onverenigbaarheid met de openbare orde. 

De verwerende partij is daarbij gehouden de bovenvermelde beginselen van behoorlijk bestuur in acht te 

nemen. 

3. In de bestreden beslissing wordt in de eerste plaats verwezen naar de toepasselijke rechtsregels, met 

name naar de artikelen 40bis, §2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet, alsook naar artikel 44 van het 

Vreemdelingenbesluit. 

De verwerende partij weigert het verblijf van meer dan drie maanden omdat niet is voldaan aan de vereiste 

voorwaarden om te genieten van een recht op verblijf van meer dan drie maanden, vermeld in 

voornoemde artikelen, meer bepaald omdat verzoeker de bloedverwantschap met de referentiepersoon 

in functie van wie hij het verblijfsrecht aanvraagt onvoldoende heeft aangetoond, doordat de voorliggende 

"Attestation of Birth" en de "Certified true copy" niet kunnen erkend worden volgens verweerder. 

Verweerder stelt in de bestreden beslissing dat het "vrij makkelijk" zou zijn om "zonder grondig onderzoek 

naar de echtheid van de inhoud (...) geboorteakten op te maken" (stuk 1, pagina 2). Meer nog, dergelijke 

akte zou dienen beschouwd te worden als een "verklaring op eer" (stuk 1, pagina 2). Dit zou blijken uit de 

toepasselijke bepalingen om dergelijke akten te verkrijgen vanuit Nigeria. 

Verweerder baseert zich hiervoor op het "Algemeen ambtsbericht Nigeria 24.06.2018" van het Ministerie 

van Binnenlandse zaken van Nederland en de vaststelling dat de "Attestation of Birth" dateert van juli 

2019 en o.a. niet zeker kan worden vastgesteld wanneer verzoeker in België (en de Schengenzone) is 

binnengekomen. 
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Uit deze motieven blijkt dus dat de echtheid van de akten niet ter discussie staat, maar dat de gemachtigde 

van oordeel is, op grond van de vermelde vaststellingen dat er sprake is van wetsontduiking, 

overeenkomstig artikel 18 van het WIPR, als een wettelijke concretisering van de algemene theorie van 

het internationaal privaatrecht die de overheid de mogelijkheid biedt geen rekening te houden met 

aanknopingsfactoren die de partijen op kunstmatige wijze hebben gecreëerd, louter om te ontsnappen 

aan het normaal toepasselijk recht. 

4. Een cruciaal element vormt het "Algemeen ambtsbericht Nigeria 24.06.2018" van het Ministerie van 

Binnenlandse zaken van Nederland, waarnaar de gemachtigde uitvoering verwijst in de bestreden 

beslissing. Op basis hiervan stelt verweerder in de bestreden beslissing dat het "vrij makkelijk” zou zijn 

om "zonder grondig onderzoek naar de echtheid van de inhoud (...) geboorteakten op te maken” (stuk 1, 

pagina 2). Meer nog, dergelijke akte zou dienen beschouwd te worden als een "verklaring op eed' (stuk 

1, pagina 2). 

Het ambtsbericht (stuk 3) vermeldt in algemene termen dat de afgifte van reis- en identiteitsdocumenten 

bijzonder fraudegevoelig is, hetgeen wordt geciteerd door verweerder in de bestreden beslissing. Ter 

onderbouwing van deze stelling wordt in het ambtsbericht verwezen naar een anonieme (vertrouwelijke) 

bron. Deze stelling kan dus niet worden geverifieerd. Hoe dan ook blijkt dat er regelgeving - en dus 

regulering - van toepassing is om te komen tot de afgifte van dergelijke documenten. 

In dit ambtsbericht wordt verder vermeld dat vanaf 1 september 1979 tot 1 april 1988 in Nigeria de Births 

and Death (Compulsory) Registratrion Act van kracht was. Op grond van bovengenoemde wet was iedere 

lokale overheid (local government) in Nigeria tot een officieel registratiegebied verklaard en gold een 

algemene verplichting voor alle handelingsbekwame personen in het registratiegebied tot het doen 

registreren van alle geboorten en overlijden.   

Verzoeker is geboren op 24 augustus 1985 te Benin City. Hij valt dus onder deze wetgeving, waaruit blijkt 

dat er een registratieplicht van kracht was op het moment dat verzoeker geboren werd. Dit spreekt de 

stelling van verweerder tegen dat de voorgebrachte akte door verzoeker louter als een "verklaring op eed' 

moet worden beschouwd. 

In het ambtsbericht staat verder vermeld: "Voor een aanvraag voor een Sworn affidavit moet een 

Nigeriaan die in het buitenland verblijft een beroep doen op zijn ouders dan wel een oom of tante die 

achttien jaar ouder is dan de aanvrager. Zij kunnen via een rechtbank een leeftijdsverklaring (Sworn 

Affidavit) verkrijgen en vervolgens een verklaring vragen bij de National Population Commission. Ook dan 

geldt dat zij bij deze laatstgenoemde instantie een geboortecertificaat van het ziekenhuis moeten 

overleggen". Dit is vermoedelijk hetgeen de gemachtigde omschrijft als "de procedure over hoe een in het 

buitenland verblijvende burger aan een geboorteakte kan geraken wordt er haarfijn in uitgelegd" (stuk 1, 

pagina 2).   

Hieruit blijkt echter - en in tegenstelling tot hetgeen de gemachtigde voorhoudt - dat er verschillende 

garanties (voorwaarden) zijn voorzien alvorens de documenten worden opgesteld. De aanvraag moet 

worden beoordeeld door een rechtbank en de "National Population Commission". Er dienen ook 

documenten te worden voorgebracht. 

Ook dit spreekt de stelling van de gemachtigde tegen dat de voorgebrachte akte door verzoeker louter als 

een "verklaring op eed’ moet worden beschouwd. 

De beoordeling in de bestreden beslissing is hierom onzorgvuldig, dan wel kennelijk onredelijk. 

De verzoekende partij wijst erop dat uw Raad voor Vreemdelingenbetwistingen conform artikel 39/1, § 1, 

tweede lid juncto artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet de wettigheid moet beoordelen van de 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden en aldus kan nagaan of deze deugdelijk gemotiveerd 

is (cf. RvS 18 maart 2009, nr. 191.552; RvS 4 november 2013, nr. 225.311). 

Een schending dient hierom te worden vastgesteld van artikel 40bis Vreemdelingenwet, artikel 44 van het 

Vreemdelingenbesluiten, evenals van artikel 18 WIPR en het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting. 

5. De verzoekende partij wijst er verder op dat hij in België is toegekomen om zich opnieuw te verenigen 

met zijn vader op 28 augustus 2019. 

Verzoeker was voorheen woonachtig in Nederland, hetgeen onder meer blijkt uit het paspoort dat 

verzoeker heeft voorgebracht dat werd afgegeven in Den Haag op 27 mei 2019. De vader van verzoeker 

heeft de Nederlandse nationaliteit en ondersteunde zijn zoon in Nederland. 

Zijn vader was ook pas kort voor het indienen van zijn aanvraag tot het verkrijgen van een recht op verblijf 

in functie van zijn vader (op 20 april 2020) ingeschreven op hun gezamenlijk adres te 9100 Sint-Niklaas, 

(…) (stuk 4). 

Dit verband wordt kennelijk over het hoofd gezien door de gemachtigde. 

De bewering in de bestreden beslissing dat het "geen steek" zou houden dat de voorliggende "Attestation 

of Birth" en de "Certified true copy" dateren van na dat verzoeker de 
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Schengenzone is binnengekomen blijkt dan ook niet, minstens is dit kennelijk onredelijk. Verzoeker wou 

zich namelijk (opnieuw) vestigen bij zijn vader in België, op basis waarvan de nodige documenten werden 

bekomen uit Nigeria.   

Een schending dient hierom te worden vastgesteld van artikel 40bis Vreemdelingenwet, artikel 44 van het 

Vreemdelingenbesluiten, evenals van artikel 18 WIPR en het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsverplichting.” 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) mag zich bij het beoordelen van de 

redelijkheid van de genomen beslissing niet in de plaats stellen van de bevoegde overheid. Hij beschikt 

te dezen slechts over een marginale toetsingsbevoegdheid. Dit betekent dat hij alleen die beslissing 

strijdig met het redelijkheidsbeginsel kan bevinden die dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat 

geen enkele redelijk oordelende overheid die beslissing zou nemen (RvS 17 juni 2013, nr. 223.931). 

 

2.3. 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 zorgvuldigheid verplicht de overheid onder 

meer 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 de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475). 

 

2.4. 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 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). 

 

2.5. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 40bis, §2, eerste lid, 3°, van de vreemdelingenwet 

bepaalt dat “bloedverwanten in neergaande lijn (…) beneden de leeftijd van eenentwintig jaar of die te 

hunnen laste zijn” als familielid van een burger van de Unie kunnen worden beschouwd. Artikel 44 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) vereist dat “de 

familieleden bedoeld in artikel 40bis, §2 van de wet, die geen burger van de Unie zijn, (…) enkel (kunnen) 

genieten van dit hoofdstuk indien zij het bewijs overleggen aangaande de bloed of aanverwantschap of 

partnerschap.” 

 

2.6. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 20 april 2020 een tweede aanvraag van een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter) indiende als bloedverwant in 

neergaande lijn van A. E. I. E., die Nederlands staatsburger is. Als bewijs van zijn verwantschapsband 

legde verzoeker een Nigeriaanse “attestation of birth” neer die op 2 juli 2019 werd opgesteld en vergezeld 

is van een Nigeriaanse “statutory declaration of age”, vanwege mevrouw I. H. A. van 2 juli 2019 die de 

leeftijd van verzoeker zou bevestigen. 

 

2.7. Zoals verzoeker in zijn middel bevestigt, is in casu, gelet op het feit dat buitenlandse akten werden 

voorgelegd, het door verzoeker geschonden geachte artikel 27, §1, eerste lid, van het WIPR van 

toepassing. In de beslissing wordt gesteld dat de laattijdige geboorteregistratie niet in overeenstemming 

is met dit wetsartikel. Artikel 27, eerste lid, van het WIPR luidt als volgt: 

 

“Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle overheden erkend zonder dat beroep moet 

worden gedaan op enige procedure indien haar rechtsgeldigheid wordt vastgesteld overeenkomstig het 

krachtens deze wet toepasselijke recht, en meer bepaald met inachtneming van de artikelen 18 en 21.”  

 

Artikel 18 van het WIPR heeft betrekking op wetsontduiking en bepaalt het volgende: 

 

“Voor de bepaling van het toepasselijk recht in een aangelegenheid waarin partijen niet vrij over hun 

rechten kunnen beschikken, wordt geen rekening gehouden met feiten en handelingen gesteld met het 

enkele doel te ontsnappen aan de toepassing van het door deze wet aangewezen recht.” 

 

Artikel 21 van het WIPR bevat de openbare orde-exceptie en luidt als volgt: 
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“De toepassing van een bepaling uit het door deze wet aangewezen buitenlands recht wordt geweigerd 

voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde. 

Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening gehouden met de mate 

waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden en met de ernst van de gevolgen die de 

toepassing van dat buitenlands recht zou meebrengen. 

Wanneer een bepaling van buitenlands recht niet wordt toegepast wegens deze onverenigbaarheid, wordt 

een andere relevante bepaling van dat recht of, indien nodig, van Belgisch recht toegepast.” 

 

In het kader van de zogeheten de plano-erkenning van buitenlandse akten kan elke administratieve 

overheid, bij de uitoefening van haar bevoegdheden, ingevolge artikel 27 van het WIPR – en in het 

bijzonder gezien de artikelen 18 en 21 waar op grond van artikel 27 moet worden gelet – de erkenning 

van een vreemde akte weigeren (RvS 1 april 2009, nr. 192.125; cf. M. TRAEST, “commentaar bij artikel 

27” in J. ERAUW e.a. (eds.), Het wetboek Internationaal Privaatrecht becommentarieerd, Antwerpen, 

Intersentia, 2004, (152) 153-154). 

 

2.8. Verzoeker is het in zijn middel kennelijk oneens met de weigering tot erkenning van de Nigeriaanse 

“attestation of birth” die in de thans bestreden beslissing is vervat.  

 

Zoals de verwerende partij terecht stelt in haar nota met opmerkingen, bepaalt artikel 144 van de 

Grondwet dat geschillen over burgerlijke rechten bij uitsluiting behoren tot de rechtsmacht van de reguliere 

hoven en rechtbanken en voorziet artikel 145 van de Grondwet dat ook geschillen over politieke rechten 

ressorteren onder de rechtsmacht van de reguliere hoven en rechtbanken, behoudens de bij de wet 

gestelde uitzonderingen. Wanneer een overheid de geldigheid van een buitenlandse authentieke akte 

weigert te erkennen, kan ingevolge artikel 27, §1, vierde lid, van het WIPR beroep worden ingesteld bij de 

rechtbank van eerste aanleg, waardoor de Raad geen rechtsmacht heeft om zich uit te spreken over de 

weigering tot erkenning van de Nigeriaanse “attestation of birth” (cf. RvS 28 mei 2009, nr. 193.626; zie 

ook RvV 2 maart 2010, nrs . 39 684, 39 685 en 38 686 AV). Bijgevolg is de Raad onbevoegd en het middel 

op dit punt niet ontvankelijk. Verzoeker toont overigens niet aan dat hij bij de familierechtbank beroep 

heeft aangetekend tegen de beslissing tot weigering van erkenning van de buitenlandse akte.  

 

2.9. De Raad kan wel nagaan of de gemachtigde van de staatssecretaris kennelijk onredelijk te werk is 

gegaan bij het nemen van zijn beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

In de bestreden beslissing wordt overwogen dat het neergelegde “attestation of birth” bijna 33 jaar na de 

geboorte van verzoeker werd geregistreerd, met name op 2 juli 2019. De gemachtigde van de 

staatssecretaris stelde vast dat het paspoort van verzoeker op 27 mei 2019 in Den Haag (NL) werd 

afgeleverd waaruit volgt dat de geboorteakte pas werd geregistreerd nadat verzoeker toekwam in het 

Schengengebied. In de beslissing wordt niet zozeer de authenticiteit van de neergelegde stukken in vraag 

gesteld of de te volgen procedure die door verzoeker in zijn middel wordt uiteengezet, maar wel hun 

inhoud. In de beslissing wordt hieromtrent het volgende gesteld:  

 

“Er kan niet worden uitgesloten dat betrokkene op het moment van de registratie van de geboorte reeds 

contact had met de referentiepersoon en dat betrokkene omwille van verblijfsrechtelijke redenen, in functie 

van referentiepersoon, deze akte heeft laten aanmaken, om zo via zijn zogenaamde verwantschap 

verblijfsrecht te kunnen verkrijgen. Gezien een dergelijke geboorteakte puur op verklaring kan worden 

opgesteld, dient de akte beschouwd te worden als een verklaring op eer waarvan het gesolliciteerd 

karakter niet kan worden uitgesloten. Deze redenering vindt steun in de informatie die te vinden is in het 

‘Algemeen ambtsbericht Nigeria 24.06.2018' opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 

Nederland waarin letterlijk, onder puntje 1.03 Documenten is opgenomen: "Sinds het vorige ambtsbericht 

hebben zich geen wijzigingen voorgedaan met betrekking tot de procedures voor de afgifte van reis-, 

identiteitsdocumenten en geboorteaktes. Door diverse bronnen werd benadrukt dat de afgifte van reis- en 

identiteitsdocumenten bijzonder fraudegevoelig is." De procedure over hoe een in het buitenland 

verblijvende burger aan een geboorteakte kan geraken wordt er haarfijn in uitgelegd. Die beschrijving 

stemt overeen met wat in deze werd voorgelegd: de moeder van betrokkene heeft zich aangeboden bij 

The High Court of Justice’ in Edo state om een ‘declaration of age' te doen, op basis van dewelke een 

geboorteakte werd aangemaakt. Het is dus vrij makkelijk, en zonder grondig onderzoek naar de echtheid 

van de inhoud, om geboorteakten op te maken. Het is redelijk te stellen dat dit ook hier het geval is, 

waardoor onze diensten de inhoud van de akte betwisten overeenkomstig artikel 18 van de wet houdende 

het Wetboek van internationaal privaatrecht (wetsontduiking). Er kan trouwens ook dienstig opgemerkt 

worden dat, bij een aanvraag gezinshereniging vanuit Nigeria, heel vaak gevraagd wordt om een DNA-

anayse alvorens wordt overgegaan tot het afgeven van een visum gezinshereniging. Ook om die reden 
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stemt de hele situatie tot weinig vertrouwen. Een laattijdige geboorteregistratie, louter gebaseerd op 

verklaringen, voldoet niet aan de voorwaarden van artikel 27 van het wetboek van internationaal 

privaatrecht. Bijgevolg kan de authenticiteit en de inhoud van de voorgelegde geboorteakte niet worden 

erkend.” 

 

De Raad stelt vast dat de landeninformatie waarop de gemachtigde van de staatssecretaris zich baseert 

(MinBuZa, Algemeen Ambtsbericht Nigeria, 27 juni 2018, pp. 24-26) aan het administratief dossier werd 

toegevoegd en door verzoeker als bijlage bij zijn verzoekschrift werd gevoegd (Verzoekschrift, bijlage 3). 

Hoewel verzoeker van oordeel is dat het beschreven systeem van geboorteregistratie voldoende 

garanties inhoudt, ging de gemachtigde van de staatssecretaris geenszins kennelijk onredelijk te werk 

door op basis van het geheel van zijn vaststellingen te concluderen dat “de verwantschap met de 

referentiepersoon onvoldoende bewezen (werd)” en het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

diende te worden geweigerd. Het gegeven dat verzoeker voorheen in Nederland zou hebben verbleven 

met zijn beweerde vader en dat zij thans op een gezamenlijk adres verblijven, zoals verzoeker in zijn 

middel benadrukt, vormt geen bewijs van de verwantschapsband. 

 

2.10. Ter terechtzitting legt de aanwezige raadsvrouw van verzoeker de resultaten neer van een DNA-

onderzoek van 30 november 2020 dat in het Brusselse Erasmusziekenhuis werd uitgevoerd en waaruit 

de verwantschap van verzoeker met zijn beweerde vader blijkt. De Raad merkt op dat deze stukken 

dateren van na de bestreden beslissing zodat de gemachtigde onmogelijk een onzorgvuldigheid of een 

motiveringsgebrek kan worden verweten doordat met deze stukken geen rekening werd gehouden. De 

Raad kan hierop geen acht slaan, aangezien hij de regelmatigheid van een bestuurshandeling dient te 

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

kon beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 2 juli 2008, nr. 2.982 (c)). Het staat verzoeker 

desgevallend vrij om op basis van deze nieuwe gegevens, die een bewijs vormen van een biologische 

verwantschapsband, een nieuwe verblijfskaart aan te vragen in functie van zijn vader. 

 

2.11. Er werd geen schending aangetoond van de artikelen 18, 21 en 27 van het WIPR, noch van artikel 

40bis van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische 

overwegingen en de motieven staan niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker toont niet 

aan dat de gemachtigde van de staatssecretaris bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben 

onderzocht. Er is geen sprake van een schending van het zorgvuldigheids- en/of het redelijkheidsbeginsel, 

noch van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, 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 vijfentwintig februari tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN 

 


