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 nr. 257 474 van 30 juni 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ALENKIN 

Gijzelaarsstraat 21 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Azerbeidzjaanse nationaliteit te zijn en 

die beiden handelen als wettelijke vertegenwoordigers van X, op 19 april 2021 hebben ingediend om de 

schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 9 maart 

2021 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 11 mei 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 mei 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ALENKIN, die verschijnt voor de verzoekende partijen en van 

advocaat B. HEIRMAN, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 21 september 2020 dienden verzoekers voor hun minderjarige zoon een aanvraag in voor een 

verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in functie van zijn Belgische grootmoeder. 

 

Op 9 maart 2021 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, gemotiveerd 

als volgt:  

“(…) 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDENZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 
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In uitvoering van artikel 52. §4, 53e lid betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de aanvraag voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie’, die op 21/09/2020 werd ingediend door: 

 

[…] 

 

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 in functie van zijn Belgische grootmoeder, de genaamde H. M. 

([…]). 

 

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.' 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene zijn aanvraag doet in functie van zijn grootmoeder, die 

de Belgische nationaliteit heeft verworven. In voorkomend geval dienen echter officiële stukken overlegd 

te worden, waaruit blijkt dat de grootmoeder van betrokkene het recht van bewaring over hem heeft Het 

betreft een rechterlijke beslissing, een gehomologeerde toestemming van recht van bewaring aan de 

grootouder. Dergelijk stuk werd niet voorgelegd. Enkel werd een verklaring van de beide ouders van 

betrokkene voorgelegd, waarin zij verklaren dat zij de moeder van betrokkenes vader de toestemming 

geven om het de ouderlijke bewaring uit te oefenen. Dit is uiteraard geen officieel stuk. Het heeft 

generlei waarde Overeenkomstig art. 372 van het Burgerlijk Wetboek hebben ouders gezamenlijk het 

recht van bewaring over hun kind. Voor zover het kind ook niet bij één van beide ouders woont, oefenen 

beide ouders overeenkomstig art. 374 van het Burgerlijk Wetboek nog steeds het ouderlijk gezag uit. 

Voor zover de ouders dit wensen over te dragen aan iemand anders, dient dit door de rechtbank 

gehomologeerd te worden (art. 392 van het Burgerlijk Wetboek). De rechtbank zal beslissen in het 

belang van de kinderen. Voor onderhavige aanvraag werd geen geldig stuk van een rechtbank overlegd.  

 

Betrokkene kan dan ook geen aanspraak maken op gezinshereniging in functie van zijn Belgische 

grootmoeder, de genaamde H. M. ([…]). 

 

Er kan volledigheidshalve opgemerkt worden dat klaarblijkelijk niets de ouders van betrokkene belet om 

de nodige démarches te doen om de nodige formaliteiten te vervullen. Uit het administratief dossier blijkt 

immers dat zij, hoewel zij geruime tijd onder de radar van de Belgische autoriteiten wilden blijven, op 21 

november 2018 een aanvraag tot machtiging tot verblijf om humanitaire redenen (9bis) indienden. Op 4 

februari 2021 voegden zij, via hun advocate, extra stukken aan hun aanvraag toe. in casu verklaringen 

van personen die bereid zijn hen tewerk te stellen. Hieruit mag afgeleid worden dat de ouders van 

betrokkene nog altijd op het Belgisch grondgebied verblijven. Het heeft er alle schijn van dat zij, gezien 

hun opeenstapeling van leugenachtige verklaringen in het verleden in de asielprocedure en procedures 

voor het verkrijgen van een verblijfstitel, alsook de gerechtelijke antecedenten van de vader van 

betrokkene, ervoor opteerden om hun minderjarige zoon gezinshereniging te laten aanvragen in functie 

van zijn grootmoeder. Dit kan het betrokken minderjarige kind uiteraard niet belet worden, maar in 

voorkomend geval dienen wel de nodige wettelijke verplichtingen strikt in acht genomen te worden. Het 

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

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoekers voeren een enig middel aan dat zij uiteenzetten als volgt:  

 

“2.1. Middel: Schending van zorgvuldigheidsbeginsel, schending van artikel 2 en 3 van de Wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, schending van 

zorgvuldigheidsbeginsel en schending van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet 
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Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken. 

 

Het ernstig en moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoeker bij het indienen van huidig 

verzoek tot nietigverklaring van de bestreden beslissing en tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing is zéér actueel aangezien de bestreden beslissing aan verzoeker een verblijf in 

België ontzegd wordt ondanks verzoeker van mening is dat hij het recht heeft om in België verder te 

verblijven. 

 

De minderjarige verzoeker kwam naar België samen met zijn ouders om asiel aan te vragen. Deze 

werd aan het gezin geweigerd. 

 

De ouders van de minderjarige waren niet in staat om de minderjarige zelf te onderhouden. 

 

Dat is de reden dat zij een toestemming gaven aan de grootmoeder mevrouw H. M. om het kind te 

begeleiden, des te meer dat de zus van de minderjarige verzoeker H. Z. reeds vanaf enige tijd met de 

grootmoeder samenwoont. 

 

De ouders die niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren omwille van politieke problemen 

menen derhalve dat dat in het belang van de kinderen zijn om in normale levensomstandigheden te 

groeien. 

 

De broer en zus gaan feitelijk samen naar school en zijn gelukkig bij hun bovengenoemde 

grootmoeder. 

De ouders hebben momenteel nog geen papieren en geen toekomst. 

 

Het verblijf bij de grootmoeder die Belgische nationaliteit heeft en tevens inkomsten heeft is in deze 

situatie duidelijk in het belang van de minderjarige verzoeker. 

 

De grootmoeder heeft ook regelmatige inkomsten en betaalt mede alle nodige kosten van de kinderen. 

Verzoeker is een familielid van een Belg. 

 

Hij meent dat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

De toestemming van beide ouders is immers voorgelegd en dat vormt een officiële stuk inzake recht 

van bewaring voor de grootmoeder. 

 

Artikel 372 B. W. zegt over het ouderlijk gezag die in casu niet werd overgedragen. 

 

Artikel 374 B.W. is tevens om dezelfde reden in casu niet toepasselijk. 

 

Artikel 392 B.W. is enkel toepasselijk in geval van het opstarten van het officieel voogdij. 

 

Het gaat in casu toch niet over een voogdij in hoofde van de grootmoeder H. M. 

 

De bedoeling was een verblijf van de 2 kleinkinderen bij de grootmoeder ten tijde van de moeilijkheden 

van de ouders tot einde zouden komen. 

 

De ouders, die asielzoekers zijn, verblijven inderdaad verder op het Belgisch grondgebied, maar zijn 

momenteel verhinderd om alles wat nodig aan de kinderen te geven. 

 

Het andere kind Z. verblijft tevens reeds vroeger bij de grootmoeder. 

 

Verzoeker gaat tevens niet akkoord met de argumenten van de bestreden beslissing inzake vroegere 

leugenachtige verklaringen van de vader en moeder. 

De gerechtelijke antecedenten van de vader hebben tevens niets te maken met de huidige procedure. 

De bestreden beslissing is duidelijk niet in overeenstemming met de werkelijke situatie van verzoeker. 

Zijn verblijf dient om deze redenen niet te worden ontzegd.  
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Er zijn bijgevolg vele vragen over de bestreden beslissing. Verzoeker meent dat het geen gerechtelijke 

procedure en des te meer voogdij nodig is. 

 

De ouders worden niet ontzegd van het ouderlijk gezag. Het gaat in casu over een administratieve 

procedure inzake verblijf van de minderjarige verzoeker. 

 

Het MHEN is groot. Verzoeker verliest de wettelijke mogelijkheid om in normale levensomstandigheden 

te kunnen groeien. 

 

Het verblijf samen met zijn zus Z. is duidelijk in zijn belang. 

 

Er wordt tevens geen rekening gehouden met het feit dat de zus van de minderjarige Z. reeds legaal in 

België samen met dezelfde grootmoeder verblijft. 

 

Gelet op hetgeen vermeld onder punt b. ernstig en moeilijk te herstellen nadeel, is het duidelijk dat 

verzoeker over het vereiste belang beschikt voor het instellen van huidig verzoekschrift overeenkomstig 

artikel 39/56 van de Wet van 15 december 1980. 

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet zijn in casu duidelijk geschonden. 

 

Verzoeker houdt zich het recht voor om met toepassing van artikel 39/76, al. 3 van de Wet van 15 

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

van vreemdelingen tot op de datum van de zitting voor uw Raad bijkomende stukken neer te leggen.” 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

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, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden 

van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, 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 gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft 

beoordeeld, en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de 

betrokkene met kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een 

annulatieberoep te bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 

233.222).  

 

Artikel 62, §2, 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) legt 

evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de toepassing van de vreemdelingenwet 

formeel te motiveren. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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). 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 overheid is onder meer verplicht om 

zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en de feitelijke en juridische aspecten 

van het dossier deugdelijk te onderzoeken, zodat zij met kennis van zaken kan beslissen (RvS 28 juni 

2018, nr. 241.985, ROELS).  

 

De bestreden beslissing is het resultaat van een verblijfsaanvraag, ingediend door verzoekers op grond 

van artikel 40ter, §2, 1°, van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt 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 
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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;” 

 

Overeenkomstig deze bepalingen dient de persoon die gevoegd wordt, in casu de Belgische 

grootmoeder van verzoekers’ minderjarige zoon, over het recht of gedeeld recht van bewaring te 

beschikken. Verzoekers leggen een verklaring voor waarin zij hun toestemming geven aan hun 

minderjarige zoon om in te wonen bij de referentiepersoon. Deze verklaring luidt als volgt:  

 

“Ondergetekenden, H.O.M., geboren op […] te Baku en Z. B. N., geboren op […] te Kirdalan geven 

hierbij toestemming aan hun zoon H.M. op bij zijn grootmoeder H.M., […] te Chyrdalan, te wonen voor 

lang verblijf, nl : te […]” 

 

Met betrekking tot deze verklaring motiveert de bestreden beslissing als volgt:  

 

“Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene zijn aanvraag doet in functie van zijn grootmoeder, 

die de Belgische nationaliteit heeft verworven. In voorkomend geval dienen echter officiële stukken 

overlegd te worden, waaruit blijkt dat de grootmoeder van betrokkene het recht van bewaring over hem 

heeft Het betreft een rechterlijke beslissing, een gehomologeerde toestemming van recht van bewaring 

aan de grootouder. Dergelijk stuk werd niet voorgelegd. Enkel werd een verklaring van de beide ouders 

van betrokkene voorgelegd, waarin zij verklaren dat zij de moeder van betrokkenes vader de 

toestemming geven om het de ouderlijke bewaring uit te oefenen. Dit is uiteraard geen officieel stuk. 

Het heeft generlei waarde Overeenkomstig art. 372 van het Burgerlijk Wetboek hebben ouders 

gezamenlijk het recht van bewaring over hun kind. Voor zover het kind ook niet bij één van beide 

ouders woont, oefenen beide ouders overeenkomstig art. 374 van het Burgerlijk Wetboek nog steeds 

het ouderlijk gezag uit. Voor zover de ouders dit wensen over te dragen aan iemand anders, dient dit 

door de rechtbank gehomologeerd te worden (art. 392 van het Burgerlijk Wetboek). De rechtbank zal 

beslissen in het belang van de kinderen. Voor onderhavige aanvraag werd geen geldig stuk van een 

rechtbank overlegd.” 

 

Verzoekers betogen dat deze verklaring wel degelijk het recht van bewaring overdraagt aan de 

referentiepersoon. Hierbij wijzen verzoekers erop dat de artikelen 372, 374 en 392 van het Burgerlijk 

Wetboek niet van toepassing zijn omdat in casu het ouderlijk gezag niet wordt overgedragen en er geen 

voogdij wordt opgestart. Verzoekers gaan er echter aan voorbij dat het recht van bewaring niet alleen 

de huisvestiging van het kind omvat maar ook de belangrijke beslissingen betreffende de gezondheid 

van het kind, diens opvoeding, opleiding, vrije tijd, alsook godsdienstige of levensbeschouwelijke 

oriëntatie. Door middel van bovenstaande verklaring geven verzoekers hun minderjarige zoon enkel de 

toestemming om in te wonen bij de referentiepersoon. De Raad acht het niet kennelijk onredelijk dat 

voormelde verklaring niet voldoet aan de vereisten inzake het recht van bewaring. 

 

Verzoekers maken niet aannemelijk dat enig ander bewijsstuk werd voorgelegd die het recht of gedeeld 

recht van bewaring door de grootmoeder zou aantonen. Verzoekers tonen niet aan dat enig ander 

bewijsstuk werd voorgelegd dat het recht of gedeeld recht van bewaring van de grootmoeder zou 

aantonen. Aldus kunnen verzoekers geenszins voorhouden dat het recht van bewaring bij de 

referentiepersoon ligt. Met hun betoog maken verzoekers niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

genomen is op grond van onjuiste gegevens of op kennelijk onredelijke wijze. 

In een tweede middelonderdeel wijzen verzoekers erop dat hun minderjarige dochter reeds legaal 

samenwoont met de referentiepersoon. Zij betogen dat het verblijf samen met zijn zus in het belang is 

van hun minderjarige zoon. Uit het administratief dossier blijkt inderdaad dat verzoekers’ minderjarige 

dochter van een verblijfsrecht geniet in functie van dezelfde referentiepersoon. Met dit betoog tonen 
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verzoekers echter niet aan dat de referentiepersoon in casu beschikt over het recht van bewaring in de 

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

 

Waar de bestreden beslissing wijst op het gerechtelijk verleden van eerste verzoeker, voeren 

verzoekers aan dat het verblijfsrecht niet geweigerd kan worden omwille van dit element aangezien het 

geen betrekking heeft op de onderhavige zaak. Daarenboven betogen verzoekers dat zij “niet akkoord 

gaan met de argumenten van de bestreden beslissing inzake vroegere leugenachtige verklaringen van 

[verzoekers]”. In de bestreden beslissing blijkt echter uitdrukkelijk dat deze elementen niet de 

determinerende motieven zijn op grond waarvan de beslissing werd genomen. Verzoekers’ grieven met 

betrekking tot deze argumenten kunnen dan ook niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partijen hebben geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing kan leiden. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het 

koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

  

 

Enig artikel  

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig juni tweeduizend eenentwintig door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


