
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 van 10 

 
 

 nr. 259 603 van 26 augustus 2021 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 22 mei 2021 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 11 mei 2021 tot weigering van 

de afgifte van een visum lang verblijf (type D) met het oog op gezinshereniging. 

 

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 28 mei 2021 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 juli 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juli 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

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

advocaat M. DUBOIS, 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 

 

Verzoeker dient op 28 december 2020 bij de bevoegde Belgische vertegenwoordiging in het buitenland 

een aanvraag in voor een visum lang verblijf (type D) met het oog op gezinshereniging in België met zijn 

moeder met de Belgische nationaliteit. Op 11 mei 2021 weigert de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie de afgifte van het gevraagde visum. Dit is de bestreden beslissing, die is 

gemotiveerd als volgt: 
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“Op datum van 26/12/2020 werd een visumaanvraag gezinshereniging op grond van artikel 40ter van de 

wet van 15.12.1980 met betrekking tot de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering ingediend op naam van [M.E.], geboren op [xx/xx/1995], van Russische nationaliteit, om 

zijn moeder, [I.O.], geboren op […], van Belgische nationaliteit, te vervoegen in België. 

 

Overwegende dat betrokkene niet heeft bewezen dat zij over een ziektekostenverzekering beschikt die 

de risico's in België voor zichzelf en van haar gezinsleden dekt en die voldoet aan de voorwaarden van 

de artikelen 123 en volgende van het Koninklijk Besluit van 03.07.1996; 

 

Het voorgelegde verzekeringsdocument voldoet niet aan alle vereiste voorwaarden gezien betrokkene 

reeds de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft. 

 

Overwegende daarenboven dat art. 40bis, §2, 3° van de wet van 15.12.1980 voorziet in 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; 

 

Overwegende dat betrokkene reeds de leeftijd van 21 jaar bereikt heeft en bijgevolg dient aan te tonen 

ten laste te zijn van de gezinshereniger; 

 

Overwegende dat ter staving van het feit dat de aanvrager ten laste zou zijn van zijn moeder in België 

enkel een paar geldstortingen van de periode tussen oktober 2020 en december 2020 voorgelegd 

werden. Aan gezien dit de enige vorm van bewijsstukken is, kan de administratie zich onmogelijk 

uitspreken over het feit of deze geldstortingen effectief een reële indicatie vormen van de 

afhankelijkheid, dan wel dat deze enkel uitgevoerd werden met het oog op het verkrijgen van het 

gevraagde visum. 

 

Bijgevolg kan betrokkene niet worden beschouwd als zijnde ten laste van de gezinshereniger. 

 

Bijgevolg wordt het visum gezinshereniging geweigerd.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van de 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 40ter 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) en van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Hij verstrekt de volgende toelichting bij het middel: 

 

“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 verzoekster een 

mogelijkheid om als een familielid van een Belg (zijn moeder is Belg) naar België te komen ontzegd 

wordt met weigering van haar visum van gezinshereniging op grond van artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet. 

Het nadeel van verzoeker materieel (de kosten van de aanvraag met inbegrip van vertaling en 

legalisatie van documenten) en moreel (schending van het artikel 40ter van de Vreemdelingenwet) is 

derhalve groot. 

Verzoeker kan zich momenteel niet te herenigen met zijn Belgische moeder in België. Wegens 

pandemie van Covid-19 is de toegang van alle Russische staatsburgers met een visum C niet meer 

mogelijk. 

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing is niet correct genomen. 
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Hij verwijst naar het feit laatste maanden voor de aanvraag van 26 december 2020 geen werk in zijn 

land van herkomst te hebben en volledig ten laste was van zijn moeder in België. 

Verzoeker is een familielid van een Belg. 

Zijn moeder is [I.O.K.], geboren op […] [RRN …], een Belg, wonende te […]. 

Verzoeker is niet getrouwd (zie een attest in administratief dossier) en hij bewijst dat hij laatste maanden 

ten laste van zijn moeder was. 

Deze laatste mocht immers naar hem 200 euro per maand opsturen wat in de Russische Federatie een 

aanzienlijk bedrag is. 

Verzoeker heeft geen werk en geen onroerende goederen in de Russische Federatie (zie een attest in 

administratief dossier). 

Zijn moeder voegde tevens haar maandelijkse inkomsten die op zich voldoende zijn om haar zoon in 

België te onderhouden. 

De bewijzen van de medische verzekering van de moeder en zoon worden tevens toegevoegd aan het 

dossier. 

Hij had laatste tijd geen inkomsten en wil graag met zijn Belgische moeder in België te verblijven. 

Artikel 8 van het EVRM komt in casu tevens in het gedrang. 

Verzoeker bezogde als bewijs papieren van de mutualiteit. Zie stuk 4 in bijlage. 

In het attest van de mutualiteit staat duidelijk dat verzoeker ten laste wordt beschouwd van verzoekster. 

Hij was op het moment van de aanvraag nog jonger dan 26 jaar. 

Hij bewijst tevens dat hij ten laste van verzoekster was met talrijke overschrijvingen die hij van zijn 

Belgische moeder mocht ontvangen. 

Verzoeker bewijst derhalve ten laste te zijn van zijn Belgische moeder. 

Hij is tevens voornemens om binnenkort een nieuwe aanvraag van gezinshereniging op grond van 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet te doen. 

Zie tevens zijn nieuwe medische verzekering voor de periode van 1 jaar geldig voor België. 

Verzoeker is van mening dat alle voorwaarden van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet in casu 

werden vervuld. 

Hij was immers niet ouder dan 25 jaar en steeds ten laste van zijn Belgische moeder. 

De papieren van de mutualiteit zijn regelmatig uitgereikt. 

De bedragen gestort door zijn moeder waren voldoende om zijn basisnoden in het land van herkomst te 

bekostigen. 

De beslissing is daarom strijdig met artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. 

Verzoeker die niet getrouwd is verwijst naar het artikel 8 van het EVRM en naar zijn goede relatie met 

zijn moeder. 

Hij meent dat hij als een familielid van een Belg dient bijkomend te worden beschermd. 

Verzoeker is derhalve genoodzaakt om schorsing/nietigverklaring van de bestreden beslissing aan te 

vragen. 

Verzoeker bewijst tevens zijn stellingen met documenten. 

Het nadeel is groot omdat verzoeker geen normaal leven kan voeren. 

Met het hiervoor vermelde heeft de verwerende partij geen rekening gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing. 

Het weze derhalve duidelijk dat er een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel bestaat in hoofde van 

verzoeker. 

De bestreden beslissingen is onvoldoende gemotiveerd. 

Artikels 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen zijn derhalve geschonden. 

Artikel 8 van het EVRM is ook geschonden. 

De modaliteiten van artikel 40ter Vreemdelingenwet zijn niet gerespecteerd. 

Het is immers onmogelijk te begrijpen waarom het visum geweigerd was, minstens er werd helemaal 

geen uitleg gegeven. 

Het is helemaal niet duidelijk voor verzoekster waarom de DVZ op zo manier heeft beslist. 

Artikel 8 van het EVRM is in casu tevens duidelijk geschonden. 

Bijkomende stukken met vertalingen worden tevens toegevoegd aan het dossier.” 

 

2.2.1. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of 

het zin heeft deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte 

beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 

februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). Een eenvoudige lezing van het middel 
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van verzoeker leert ook dat hij de determinerende motieven in rechte en in feite die hebben geleid tot de 

bestreden beslissing kent, nu hij deze aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. In deze omstandigheden 

kan hij niet met goed gevolg voorhouden dat hij niet begrijpt waarom de beslissing is genomen of dat dit 

niet zou worden uitgelegd. Hij toont niet aan dat de motivering niet pertinent en draagkrachtig is. Of de 

relevante wetsbepalingen correct werden toegepast en of uit de feiten de juiste gevolgtrekkingen zijn 

gemaakt, is geen zaak van formele maar van materiële motivering (RvS 22 maart 2007, nr. 169.299). 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 wordt niet 

aannemelijk gemaakt.  

 

2.2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De 

Raad is bij de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij 

de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van de artikelen 40bis en 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker beriep zich ten overstaan van het bestuur op een recht op gezinshereniging als zoon ouder 

dan 21 jaar maar ten laste van een Belgische onderdaan, die niet reeds gebruik maakte van haar recht 

op vrij verkeer als burger van de Unie. 

 

Artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet voorziet in de thans voorliggende situatie als volgt: 

 

“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; 

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen. 

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : 

1° beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen. Aan die voorwaarde wordt 

geacht te zijn voldaan indien de bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderdtwintig procent van 

het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid. Er 

wordt daarentegen geen rekening gehouden met de middelen verkregen uit het leefloon, de financiële 

maatschappelijke dienstverlening, de kinderbijslagen en toeslagen, de inschakelingsuitkeringen en de 

overbruggingsuitkering. De werkloosheidsuitkering komt alleen in aanmerking indien de Belg bewijst dat 

hij actief werk zoekt. 

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien alleen zijn minderjarige familieleden bedoeld in artikel 

40bis, § 2, eerste lid, 3°, de Belg vergezellen of zich bij hem voegen. 

2° beschikt over voldoende huisvesting die hem in staat stelt zijn familielid of familieleden die hem 

vergezellen of zich bij hem voegen te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden opgelegd aan een 

onroerend goed dat als hoofdverblijfplaats wordt verhuurd zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel 

VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld 

na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de Belg bewijst dat het onroerend goed aan de 

opgelegde voorwaarden voldoet. 

3° beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. 
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Als een attest van geen huwelijksbeletsel is afgegeven, wordt er naar aanleiding van het onderzoek van 

een aanvraag tot gezinshereniging gebaseerd op het voltrokken huwelijk, waarvoor het attest is 

afgegeven, geen nieuw onderzoek uitgevoerd, tenzij er nieuwe gegevens zijn. 

Wat de personen betreft bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° en 2°, moeten de echtgenoten of de 

partners beiden ouder zijn dan eenentwintig jaar. Deze minimumleeftijd wordt echter teruggebracht tot 

achttien jaar indien de echtelijke band of het geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig wordt 

beschouwd met het huwelijk reeds vóór de indiening van het verzoek tot gezinshereniging bestond of 

indien ze, in het geval van een wettelijk geregistreerd partnerschap, bewijzen dat ze vóór de indiening 

van het verzoek tot gezinshereniging minstens één jaar hebben samengewoond. 

Onverminderd de artikelen 42ter en 42quater, kan aan het verblijf van een familielid van een Belg ook 

een einde worden gemaakt wanneer de voorwaarden van het tweede lid niet meer zijn vervuld.” 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 3° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“§ 2 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;”.  

 

Een lezing van artikel 40bis, §§ 2, eerste lid, 3° en 4 juncto artikel 40ter, § 2 van de Vreemdelingenwet 

leert dat verzoeker het recht heeft om zijn Belgische moeder in België te vervoegen indien op 

cumulatieve wijze is voldaan aan de volgende voorwaarden:  

- verzoeker is ten laste van de Belgische referentiepersoon en vervoegt of begeleidt haar in België; 

- de Belgische referentiepersoon beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen;  

- de Belgische referentiepersoon beschikt over voldoende huisvesting en een ziektekostenverzekering 

die de risico's in België voor haar en haar familieleden dekt.  

 

In casu wordt verzoeker het gevraagde visum lang verblijf en de gezinshereniging geweigerd, enerzijds 

omdat niet is bewezen dat de Belgische referentiepersoon beschikt over een ziektekostenverzekering 

die de risico’s voor verzoeker mee dekt en anderzijds omdat het ten laste zijn niet op afdoende wijze is 

bewezen. Deze motieven kunnen elk op zich de genomen beslissing reeds dragen. 

 

In zoverre verweerder stelt dat het niet is bewezen dat de Belgische referentiepersoon beschikt over 

een ziektekostenverzekering die de risico’s voor verzoeker mee dekt, wijst hij erop dat het voorgelegde 

verzekeringsdocument niet voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 123 en volgende van het 

koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (hierna: het KB van 3 juli 1996) 

en dit gezien verzoeker reeds de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. 

 

Verzoeker betoogt dat hij een attest van de mutualiteit voorlegde dat stelt dat hij als ten laste wordt 

beschouwd van zijn moeder. Hij stelt op het ogenblik van de aanvraag jonger dan 25 jaar te zijn 

geweest. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker als bewijs van de ziekteverzekering een 

attest van de mutualiteit van zijn moeder in België voorlegde dat vermeldde dat verzoeker als persoon 

ten laste van zijn moeder kan worden ingeschreven “voor zover de voorwaarden in artikel 123 en 

volgende van het Koninklijk Besluit van 3 juli 1996, die hieronder beschreven worden, vervuld worden: 

 

voor een kind dat jonger is dan 25 jaar: 

 

[…] 

 

voor een echtgenote ten laste: 

 

[…]”. 
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Uit een eenvoudige lezing van dit attest blijkt dus dat de inschrijving van verzoeker als persoon ten laste 

van zijn Belgische moeder bij de mutualiteit, slechts mogelijk zal zijn voor zover de voorwaarden in 

artikel 123 en volgende van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 zijn voldaan en dit in het geval van 

verzoeker vereist dat hij jonger is dan 25 jaar. 

 

In artikel 123 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 wordt uitdrukkelijk opgesomd wie als ten laste van 

een verzekerde kan worden beschouwd:  

 

“De hoedanigheid van persoon ten laste van een gerechtigde of van een werknemer als bedoeld in 

artikel 32 van de gecoördineerde wet, wordt toegewezen aan de personen en onder de voorwaarden 

bepaald in dit artikel en in de artikelen 124, 125 en 127: 

1. De echtgenoot of echtgenote van de vrouwelijke of mannelijke gerechtigde of van de werknemer of 

werkneemster. 

De niet uit de echt, doch feitelijk gescheiden, of van tafel en bed gescheiden echtgenoot of echtgenote 

kan persoon ten laste zijn in een van de volgende gevallen: 

a) hij of zij staat in voor het onderhoud van ten minste één als persoon ten laste beschouwd kind. De 

hoedanigheid van persoon ten laste van dit kind wordt beoordeeld als bedoeld in punt 3 alsof de feitelijk 

gescheiden of van tafel en bed gescheiden echtgenoot of echtgenote zelf gerechtigde was; 

b) (hij of zij alimentatiegeld heeft verkregen, hetzij bij rechterlijke beslissing, hetzij, ingeval van 

procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed met onderlinge toestemming, bij notariële 

akte of onderhandse akte neergelegd bij de griffie van de rechtbank)  

c) hij of zij is gemachtigd sommen te innen, door derden aan zijn echtgenote of haar echtgenoot 

verschuldigd krachtens artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek; 

d) hij of zij geniet een krachtens een wetsbepaling aan de gescheiden echtgenoot of echtgenote 

toegekend pensioen. 

2. (De persoon die samenwoont met de gerechtigde of met de werknemer of werkneemster, bedoeld in 

artikel 32, eerste lid, 19° van de gecoördineerde wet. 

Zijn of haar inschrijving is niet mogelijk wanneer de echtgenoot of echtgenote van de gerechtigde of van 

de in het eerste lid bedoelde werknemer, zelf de hoedanigheid van persoon ten laste heeft of wanneer 

de echtgenoot of echtgenote, zelf gerechtigde, onder hetzelfde dak woont als de gerechtigde. " 

3. De hierna opgesomde kinderen, jonger dan 25 jaar : 

a) de kinderen en geadopteerde kinderen van de gerechtigde of werknemer en zij in wier geboorteakte 

dezes naam is vermeld; 

b) de kinderen en geadopteerde kinderen van de echtgenoot van de gerechtigde en zij in wier 

geboorteakte de naam van die echtgenoot is vermeld wanneer de echtgenoot voor hun onderhoud 

instaat; 

c) de kinderen en geadopteerde kinderen van de in punt twee of vier bedoelde persoon ten laste van de 

gerechtigde en zij in wier geboorteakte de naam van die persoon is vermeld wanneer die persoon voor 

hun onderhoud instaat; 

d) de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de gerechtigde of werknemer, van zijn echtgenoot of 

echtgenote of van de in punt 2 en 4 bedoelde persoon, wanneer die gerechtigde of werknemer voor het 

onderhoud van die kinderen instaat; 

e) de kinderen, de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de echtgenoot of echtgenote van de 

gerechtigde of werknemer of die van de in punt 2 en 4 bedoelde persoon, als bedoeld in de bepalingen 

onder b), c) en d) voor wier onderhoud die gerechtigde of werknemer instaat na het overlijden van die 

echtgenoot of echtgenote of van die persoon; 

f) de kinderen, die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en niet geviseerd zijn onder de punten a) tot 

en met e), voor wie de gerechtigde, de echtgenoot van de gerechtigde of de in punt 2 of 4 bedoelde 

persoon ten laste van de gerechtigde instaat voor het onderhoud in de plaats van de vader, moeder of 

andere persoon die zulks normaal zou moeten doen. (Het bewijs van de verblijfplaats in België volgt uit 

de informatie die is bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van 

een Rijksregister van de natuurlijke personen, en die is verkregen bij het Rijksregister of uit alle 

bewijsmiddelen, afgeleverd door een Belgische overheid en als dusdanig erkend door de leidend 

ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle.)  

4. De ascendenten van de gerechtigde of werknemer, of van zijn echtgenoot en, eventueel, hun 

stiefvaders en stiefmoeders.)” (eigen onderlijning) 

 

De vaststelling dringt zich op dat verzoeker bij zijn aanvraag wel degelijk reeds ouder was dan 25 jaar. 

Bijgevolg, en gelet op wat voorafgaat, kan niet worden vastgesteld dat verweerder incorrect of kennelijk 

onredelijk handelde waar hij het voorgelegde attest van de mutualiteit niet aanvaardde als bewijs dat 

verzoeker in België mee zal zijn verzekerd tegen ziekte.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 van 10 

 

In zoverre verzoeker thans bij zijn verzoekschrift een bijkomend stuk van de mutualiteit voegt waaruit 

moet blijken dat hij alsnog als ten laste van zijn moeder mee zou kunnen worden verzekerd tegen 

ziekte, alsook een medische verzekering voor de periode van 1 jaar, volstaat de vaststelling dat op basis 

van de stukken van het administratief dossier en het rechtsplegingsdossier niet blijkt dat deze stukken 

reeds waren voorgelegd in het kader van de visumaanvraag, zodat niet blijkt dat hiermee rekening kon 

of diende te worden gehouden bij het nemen van de bestreden beslissing. De Raad treedt thans enkel 

op als annulatierechter en het komt hem niet toe om in beroep, in de plaats van het bevoegde bestuur, 

een hernieuwd onderzoek van de aanvraag door te voeren op basis van nieuw aangebrachte 

bewijsstukken.  

 

Waar verweerder oordeelt dat niet afdoende is aangetoond dat verzoeker ten laste is van zijn Belgische 

moeder, wijst hij erop dat verzoeker in dit verband slechts enkele geldstortingen in de periode van 

oktober 2020 tot december 2020 voorlegde en dit de enige bewijsstukken zijn die werden voorgelegd. 

Hij oordeelt dat deze stukken te beperkt zijn en het hem onmogelijk maken zich uit te spreken over de 

vraag “of deze geldstortingen effectief een reële indicatie vormen van de afhankelijkheid, dan wel dat 

deze enkel uitgevoerd werden met het oog op het verkrijgen van het gevraagde visum”. 

 

Verzoeker betoogt in de laatste maanden voor de visumaanvraag geen werk te hebben gehad in zijn 

land van herkomst en volledig ten laste te zijn geweest van zijn moeder in België. Hij stelt niet getrouwd 

te zijn. Hij merkt op dat hij in deze maanden telkens 200 euro ontving van zijn moeder, wat in zijn land 

van herkomst een aanzienlijk bedrag is, en dat dit hem in staat stelde in zijn basisnoden te voorzien. Hij 

stelt een attest te hebben voorgelegd dat hij noch werk noch onroerende goederen heeft in zijn land van 

herkomst. Hij stelt nog dat zijn moeder beschikt over voldoende bestaansmiddelen om hem ten laste te 

nemen.  

 

Op basis van het administratief dossier blijkt dat verzoeker, wat het ten laste zijn betreft, bewijzen van 

enkele geldstortingen in de periode van oktober 2020 tot en met december 2020 voorlegde. In zoverre 

verzoeker bij zijn verzoekschrift bijkomende stukken van stortingen na december 2020 voegt, blijkt niet 

dat hij deze reeds voorlegde bij zijn aanvraag, zodat niet blijkt dat deze in rekening konden of dienden te 

worden gebracht bij het nemen van de bestreden beslissing. In zoverre verzoeker verder voorhoudt dat 

hij tevens een stuk voorlegde dat hij noch werk noch onroerende goederen heeft in zijn land van 

herkomst, vindt dit geen steun in de stukken van het administratief dossier. Ook bij zijn verzoekschrift 

voegt verzoeker trouwens geen dergelijk stuk. Bij zijn aanvraag voegde verzoeker wel nog een stuk van 

het Federale Kadaster van de stad Moskou van november 2020 met informatie met betrekking tot het 

door verzoeker in zijn aanvraag opgegeven verblijfsadres in het land van herkomst. Het betreft een 

appartement met 3 slaapkamers waarvan zijn moeder samen met een derde persoon, elk voor de helft, 

eigenaar is. Strikt genomen blijkt hiermee nog niet dat verzoeker zelf geen enkel onroerend goed op zijn 

naam heeft staan. Daarnaast blijkt op basis van dit stuk in alle geval ook geenszins dat verzoeker geen 

werk en geen eigen inkomen zou hebben in zijn land van herkomst. 

 

Verzoeker geeft thans aan dat hij, nu hij in de maanden voor de aanvraag geen werk had, volledig ten 

laste is gekomen van zijn moeder in België. In dit verband kan de Raad enkel vaststellen dat verzoeker 

in het kader van zijn visumaanvraag geen stukken aanbracht die erop wijzen dat hij in deze periode 

zonder werk en zonder eigen inkomen was. Dit betreft in wezen niet meer dan een blote bewering die 

op geen enkele wijze wordt onderbouwd met een begin van bewijs.  

 

Verweerder betwist op zich niet dat met een bedrag van 200 euro per maand verzoeker in het land van 

herkomst in zijn levensonderhoud zou kunnen voorzien. Wel stelt hij vast dat er slechts enkele 

geldstortingen voorliggen die alle dateren van de drie maanden die direct voorafgaan aan de 

visumaanvraag en oordeelt hij dat deze stukken op zichzelf genomen te beperkt zijn en het onmogelijk 

maken om zich uit te spreken over de vraag “of deze geldstortingen effectief een reële indicatie vormen 

van de afhankelijkheid, dan wel dat deze enkel uitgevoerd werden met het oog op het verkrijgen van het 

gevraagde visum”. Verzoeker blijft in gebreke concreet in te gaan op deze specifieke motivering en deze 

te weerleggen. Zelfs aangenomen dat hij zelf geen onroerend goed bezit en kan inwonen in een 

appartement dat voor de helft eigendom is van zijn moeder, toont verzoeker het incorrect of kennelijk 

onredelijk karakter van deze beoordeling nog niet aan, nu hij verder in gebreke bleef stukken voor te 

leggen die zijn socio-economische situatie in het land van herkomst kunnen verduidelijken en hij ook 

reeds jarenlang gescheiden leeft van zijn moeder zonder dat blijkt dat hij eerder reeds gelden van zijn 

moeder ontving.  
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Verzoeker stelt nog dat “[w]egens pandemie van Covid-19 […] de toegang van alle Russische 

staatsburgers met een visum C niet meer mogelijk [is]”. Hiermee kan verzoeker, die een visum type D 

vroeg, in geen geval een onwettigheid bij het nemen van de bestreden beslissing aantonen. Met het 

wijzen op een volgens hem ernstig en moeilijk te herstellen nadeel blijkt evenmin een gegrond middel 

dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden. 

 

Met zijn betoog maakt verzoeker niet aannemelijk dat de bestreden beslissing is genomen op grond van 

onjuiste feitelijke gegevens, op onzorgvuldige of kennelijk onredelijke wijze of met miskenning van de 

wet.  

 

Een schending van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet of van de materiële motiveringsplicht of het 

zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

2.2.3. Artikel 8 van het EVRM stelt verder als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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 de 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 voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen enkel 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt indien het bestaan van bijkomende elementen 

van afhankelijkheid, andere dan de gewoonlijke affectieve banden, wordt aangetoond (EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 33; eveneens: EHRM 2 juni 2015, K.M./Zwitserland, § 59).  

 

Uit wat voorafgaat, volgt dat verzoeker het motief in de bestreden beslissing niet weerlegt dat hij niet of 

onvoldoende heeft aangetoond ten laste te zijn van zijn moeder. In deze situatie toont hij niet aan dat er 

sprake is van een bijzondere afhankelijkheidsband en blijkt geen beschermenswaardig gezinsleven in 

de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Voor zover op basis van deze familieband een beschermenswaardig privéleven kan blijken, wordt 

opgemerkt dat het in casu gaat om een situatie van eerste toelating. Hierbij oordeelt het EHRM dat er 

geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het 

EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM worden onderzocht of er een positieve verplichting is 

voor de staat om het recht op privéleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; 

EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). 

 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 

oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat, waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo 

worden geïnterpreteerd dat het voor een staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een 

bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). 

 

De verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 

ongeacht de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit verdragen, met inbegrip van het EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat 
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opzicht beschikt de staat over een beoordelingsmarge, en is hij aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

De Raad merkt op dat de wetgever het in beginsel legitiem, en in overeenstemming met artikel 8 van het 

EVRM, heeft geacht om van een vreemdeling die reeds ouder is dan 21 jaar en die vraagt om zijn 

Belgische ouder te vervoegen in België te vereisen dat onder meer het bewijs van 

ziektekostenverzekering en van het “ten laste zijn” wordt voorgelegd. Verzoeker brengt ook geen 

argumenten naar voor die maken dat het stellen van deze vereisten in zijn concrete situatie alsnog als 

kennelijk onredelijk of disproportioneel zou zijn te beschouwen.  

 

Er moet ook worden vastgesteld dat verzoekers moeder uit eigen beweging, zonder verzoeker, naar 

België is gekomen. Verzoeker en zijn moeder leven reeds jaren gescheiden van elkaar, zonder dat blijkt 

dat dit noemenswaardige problemen heeft opgeleverd. Dit betrof hun eigen keuze. De band werd 

duidelijk op andere manieren onderhouden. Verzoeker heeft niet aannemelijk kunnen maken dat de 

situatie zoals deze reeds jarenlang bestaat intussen in die mate is gewijzigd dat hem een verblijf van 

meer dan drie maanden in België moet worden toegestaan. Hiervoor wordt verwezen naar de eerdere 

bespreking. Er wordt ook niet aannemelijk gemaakt dat de bestaande banden enkel verder kunnen 

worden onderhouden voor zover verzoeker zou worden toegelaten tot het verblijf in België. Er blijken 

geen noemenswaardige problemen voor de moeder om verzoeker regelmatig te bezoeken in het land 

van herkomst en via de moderne communicatiemiddelen de contacten te onderhouden.  

 

De bestreden beslissing houdt verder geen definitief verbod in om het Belgische grondgebied te 

betreden. Verzoeker kan steeds in het kader van een nieuwe visumaanvraag, voor een kort dan wel 

lang verblijf, zijn situatie opnieuw ter beoordeling voorleggen aan het bestuur.  

 

Verzoekers betoog als zou hij in zijn land van herkomst geen normaal leven kunnen leiden is in wezen 

ook niet meer dan een blote bewering, zonder dat dit met een concreet begin van bewijs aannemelijk 

wordt gemaakt.  

 

In de voorliggende omstandigheden wordt een schending van artikel 8 van het EVRM niet aangetoond. 

 

2.2.4. Het enig middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. 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. Er dient derhalve geen uitspraak te worden gedaan over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig augustus tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 

 


