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 nr. 281 194 van 30 november 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. MAROY 

Nederzwalmsesteenweg 40/B 

9750 ZINGEM (KRUISEM) 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 29 juli 2022 heeft 

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

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 21 juni 2022 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 3 oktober 2022, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 oktober 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat L. MAROY verschijnt voor verzoeker 

en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor verweerder. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 17 juli 2019 diende verzoeker een eerste aanvraag in voor een verblijfskaart van een burger van de 

Unie, in de hoedanigheid van vader van een minderjarige Belgische burger, in functie van P. Y. (bijlage 

19ter). 

 

Op 12 augustus 2019 weigerde de gemachtigde van de burgemeester hem het verblijf van meer dan drie 

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

 

Op 5 november 2019 diende verzoeker een tweede aanvraag in voor een verblijfskaart van een burger 

van de Unie, in de hoedanigheid van vader van een minderjarige Belgische burger, in functie van P. Y 

(bijlage 19ter). Hij diende volgens de bijlage 19ter ten laatste op 4 februari 2020 volgende documenten 
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voor te leggen: bewijzen van affectieve en financiële banden met het kind, een geldig paspoort, bewijzen 

alimentatiegeld en betalingen voor het kind. 

 

Op 31 maart 2020 weigerde de gemachtigde van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en 

van Asiel en Migratie aan verzoeker het verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20). Hij stelde hiertegen beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad). 

 

Bij arrest nr. 252 726 van 14 april 2021 verwierp de Raad het beroep ingesteld tegen de bijlage 20 van 31 

maart 2020. 

 

Op 11 januari 2022 diende verzoeker een derde aanvraag in voor een verblijfskaart van een burger van 

de Unie, in de hoedanigheid van vader van een minderjarige Belgische burger, in functie van P. Y. (bijlage 

19ter). Volgens de bijlage 19ter diende verzoeker ten laatste op 10 april 2022 volgende documenten voor 

te leggen: bewijzen van affectieve en financiële banden met het kind en een paspoort. 

 

Op 21 juni 2022 weigerde de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie (hierna: de 

gemachtigde) aan verzoeker het verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te 

verlaten. 

 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 

ZONDER BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 11.01.2022 werd ingediend 

door: 

 

Naam: B. N. 

Voorna(a)m(en): H. 

Nationaliteit: Tunesië  

Geboortedatum: […]1989 

Geboorteplaats: E. H.  

Identificatienummer in het Rijksregister: [……] 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: […] RONSE 

 

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. 

Betrokkene diende een aanvraag gezinshereniging in in functie van zijn minderjarig Belgisch kind P., Y. 

(RR. …) in toepassing van artikel 40ter van de wet van 15.12.1980. 

 

Artikel 40ter, § 2, eerste lid, 2° bepaalt dat: 

§ 2 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens 

het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

: 

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. 

 

Concreet wil dit zeggen dat betrokkene, naast het aantonen van de verwantschap met de minderjarige 

Belgische burger, een geldig paspoort dient voor te leggen om zijn identiteit te bewijzen en het bewijs dat 

hij zich bij de minderjarige Belg voegt. 

Betrokkene legt bij de huidige aanvraag gezinshereniging een paspoort voor dat geldig was van 4 oktober 

2016 tot en met 3 oktober 2021. Dit betekent dat de geldigheidsduur van het paspoort reeds verstreken 

was op het moment van de huidige aanvraag dd. 11.01.2022. De identiteit van betrokkene wordt niet op 

geldige wijze aangetoond. 
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Gelet betrokkene niet in het bezit is van een geldig identiteitsbewijs op het moment van de aanvraag, 

voldoet betrokkene niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter, §2, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid 

van familielid van een burger van de Unie. 

 

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

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst er uw aandacht op te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

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

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

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

van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een 

onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Verzoeker voert in het eerste en enige middel de schending aan van artikel 40ter, § 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), 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 de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“4.1.1 Wettelijke bepalingen: 

 

Artikel 40ter, §2 van de Vreemdelingenwet stelt: 

 

“§ 2  

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie:  

1° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, mits zij de Belg die het recht op 

gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen;  

 

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. 

 

Voorts valt de bestreden beslissing onder het toepassingsgebied van de Wet van 29 juli 1991 inzake de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (B.S. 12 september 1991). 

 

Artikel 2 van de Formele Motiveringsplicht bepaalt: 

 

“De bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd.” 

 

Artikel 3 van de Formele Motiveringsplicht bepaalt: 

 

“De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en de feitelijke overwegingen vermelden die aan 

de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.” 

 

De artikelen 2 en 3 van de Formele Motiveringsplicht leggen aan de overheid de verplichting op om de 

juridische en feitelijke overwegingen die aan haar beslissing ten grondslag ligt, te vermelden in haar 

besluit: 

 

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

bestuurshandelingen moeten eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die uitgaan van een 

bestuur en die beogen rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander bestuur 

uitdrukkelijk worden gemotiveerd, moet de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen, en moet deze afdoende zijn. 
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Uit deze bepalingen volgt dat volgt dat enkel met de in het bestreden besluit vermelde redengeving 

rekening kan worden gehouden. (R.v.St., 16 november 2009, DE BOECK-DE WIN, nr. 197.848). 

 

Bovendien volgt uit de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur dat een administratieve beslissing 

ook moet voldoen aan de materiële motiveringsplicht. 

 

Bovendien volgt uit de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur dat een administratieve beslissing 

ook moet voldoen aan de materiële motiveringsplicht. 

 

Uit de rechtspraak van de Raad van State kan worden afgeleid waaruit deze materiële motiveringsplicht 

bestaat: 

 

“De materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven moeten bestaan. Dit betekent onder meer dat die motieven steunen op werkelijke bestaande en 

concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. Bovendien moet 

de overheid de gegevens die in rechte en in feite juist zijn, correct beoordelen en op grond van deze 

gegevens in redelijkheid tot een beslissing komen. Een beslissing schendt de materiële motiveringsplicht 

wanneer de motieven waarop ze steunt onjuist of onwettig zijn of de beslissing niet kunnen dragen. Het 

komt de Raad van State daarbij in principe niet toe het feitenonderzoek over te doen om zich aldus, wat 

de appreciatie van de zaak betreft, in de plaats te stellen van de administratie. Het behoort daarbij wel tot 

de bevoegdheid van de Raad van State na te gaan of de ingeroepen feiten werkelijk bestaan indien ze 

worden betwist. Indien wordt geoordeeld dat de beslissing steunt op onbestaande, onvoldoende bewezen 

feiten, dan is eveneens het materiële motiveringsbeginsel geschonden. Te dezen beschikt de verwerende 

partij over een beoordelingsvrijheid zodat verschillende beslissingen mogelijk kunnen zijn, zij het enkel 

binnen de grenzen van de redelijkheid.” 

(R.v.St. nr. 225.875 van 18 december 2013, www.raadvanstate.be) 

 

Rechtsleer stelt hieromtrent: 

 

“De motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat iedere beslissing van het 

bestuur op motieven dient te berusten die niet enkel in feite en in rechte aanwezig moeten zijn, doch die 

bovendien pertinent moeten zijn en de beslissing moeten verantwoorden.” (A. MAST, J. DUJARDIN, M. 

VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Antwerpen, 

Kluwer 1996, 51) 

 

Onder het zorgvuldigheidsbeginsel wordt verstaan: 

 

“Het bestuur kan slechts een rechtens correct besluiten nemen indien het op de hoogte is van alle voor 

het te nemen besluit relevante feiten en omstandigheden. Het zorgvuldigheidsbeginsel eist dat het bestuur 

het nemen van het besluit zorgvuldig voorbereid door er zorg voor te dragen dat de relevante feiten en 

omstandigheden bij het bestuursorgaan bekend (kunnen) zijn.” 

(P. NICOLAI, Beginselen van behoorlijk bestuur, 1990 blz. 332 ev) 

 

“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 van 12 april 2016, 

nr. 234.348, www.raadvst-consetat.be). Bovendien moet de overheid zorgvuldig en voorzichtig zijn bij het 

nemen van haar beslissing.” (C.BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, Antwerpen, 

Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, 318.) 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt ook in dat bij de voorbereiding en bij het nemen van een 

overheidsbesluit alle relevante factoren en omstandigheden worden afgewogen. Er is zorgvuldigheid in 

de feitenvinding vereist. Het houdt ook in dat een dossier volledig moet zijn en alle relevante elementen 

moet inhouden en dat de burger die gehoord wordt, voorafgaandelijk en op een nuttig tijdstip op grond 

van de informatieplicht wordt meegedeeld waar er een probleempunt is, zodat hij met kennis van zaken 

en vooral nuttig, d.w.z. over datgene waar zich een probleem zou voordoen, kan worden gehoord en zijn 

middelen kan bijbrengen.” (R. TIJS, Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 2012, 265.) 
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4.1.2 Toelichting 

 

1. Overeenkomstig artikel 40ter, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet: 

• Diende verzoeker op het moment van de aanvraag tot gezinshereniging aan te tonen dat hij zijn 

minderjarig kind, m.n. Y(…) P(…), komt vergezellen of zich bij hem zal vervoegen 

• Diende verzoeker zijn identiteit aan te tonen aan de hand van een geldig identiteitsdocument 

 

1.1 

Wat de eerste voorwaarde betreft dient vastgesteld te worden dat deze niet werd onderzocht. Doch kan 

hieromtrent geen discussie bestaan. Verzoeker toont wel degelijk aan de hand van de aangebrachte 

documenten aan dat hij zijn minderjarig kind komt vergezellen. Hij betaalt immers onderhoudsbijdrage en 

er is een verdeelde verblijfsregeling opgesteld tussen de ouders van de minderjarige. 

 

1.2 

Wat de tweede voorwaarde betreft is verwerende partij van oordeel dat verzoeker hieraan niet voldoet, 

quod certe non in casu. 

 

Verzoeker heeft inderdaad bij zijn aanvraag een paspoort voorgelegd waarvan de geldigheidsduur juist 

verstreken was. In tussentijd heeft verzoeker een nieuw paspoort aangevraagd, bewijs ligt ook voor, doch 

duurt dit reeds meer dan zes maanden alvorens verzoeker een nieuw paspoort heeft verkregen. 

 

[…] 

 

Ondanks het feit dat het door verzoeker ingediende paspoort vervallen was, blijkt uit de andere 

documenten, dewelke werden toegevoegd door verzoeker, wel degelijk de identiteit van verzoeker. 

 

Dat overeenkomstig artikel 42ter van de vreemdelingenwet de ouder van een minderjarig Belgisch kind 

voor gezinshereniging een ‘geldig identiteitsdocument’ moet voorleggen. Echter beperkt dat begrip zich 

niet tot een geldig paspoort. In arrest nr 229.757 van 3 december 2019 verduidelijkt de RvV dat ook andere 

documenten aanvaard kunnen worden als geldig identiteitsdocument. 

 

Ondanks de voorgelegde documenten oordeelde verwerende partij ten onrechte dat de identiteit niet op 

geldige wijze werd aangetoond, quod certe non in casu. 

 

In casu ligt er dan ook niet alleen een schending voor van artikel 40 ter, §2 Vreemdelingenwet maar ook 

van het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht. 

 

In ondergeschikte orde: 

 

2. Geheel ten overvloede, had verwerende partij, indien zij van oordeel was dat er onvoldoende informatie 

voorlag, verzoekende partij om bijkomende informatie moeten vragen, minstens om bijkomende 

identiteitsdocument moeten verzoeken. 

 

3. Het is immers de plicht van verwerende partij om in het licht van het zorgvuldigheidsbeginsel, de nodige 

informatie te vergaren. In casu was het dan ook de plicht van verwerende partij om de juiste informatie op 

te vragen en recente informatie op te vragen. 

 

Verzoekster kan in dat opzicht verwijzen naar de rechtspraak van de Raad van State: 

 

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

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op een zorgvuldige feitenvinding en een 

nauwgezette belangenafweging zodat het bestuur op basis van een afdoend en volledig onderzoek van 

het concrete geval tot zijn besluit komt. 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 geïnventariseerd en gecontroleerd worden, zodat de overheid met 

kennis van zaken kan beslissen.” (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, CDPK 2011 (samenvatting), afl. 1, 

108) 

 

Ook in de rechtsleer wordt gewezen op de onderzoeksplicht die bestaat in het kader van het 

zorgvuldigheidsbeginsel: 
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“De haar ter kennis gebrachte feiten dienen op hun overeenstemming met de werkelijkheid te worden 

onderzocht. (…) Op de overheid rust een actieve onderzoeksplicht. In principe moet zij uit eigen beweging 

de nodige informatie vergaren, of er voor zorgen dat die haar wordt bezorgd, en deze op haar juistheid 

toetsen.” (C. BERX, Rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Antwerpen, Intersentia 

Rechtswetenschappen, 2000, 320.) 

 

Het was dan ook de plicht van verwerende partij om verzoekende partij te wijzen op het feit dat het 

identiteitsdocument en de andere documenten niet aanzien konden worden als geldig 

identiteitsdocument. Er ligt dan ook een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel voor. Niet alleen 

schendt de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel aangezien geen rekening werd gehouden 

met de documenten die werden aangeleverd door verzoekende partij maar ook omdat zij bijkomende 

informatie diende op te vragen indien zij van oordeel was dat zij onvoldoende informatie had ontvangen. 

 

4. Gelet op bovenstaande uiteenzetting dient dan ook geoordeeld te worden dat de bestreden beslissing, 

aangezien deze niet gestoeld is op een geldige rechtsgrond, een schending inhoudt van zowel de artikelen 

40ter Vreemdelingenwet gekoppeld aan een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Het eerste en enige middel is dan ook gegrond.” 

 

Na een theoretische toelichting aangaande de door verzoeker geschonden geachte wetsbepalingen en 

beginselen van behoorlijk bestuur, meent verzoeker dat hij wel voldoet aan de voorwaarde van het geldig 

identiteitsdocument. Hij erkent dat hij bij zijn aanvraag een paspoort heeft voorgelegd waarvan de 

geldigheidsduur juist verstreken was. Hij stipt evenwel aan dat hij ondertussen een nieuw paspoort heeft 

aangevraagd, hij hiervan het bewijs voorlegt maar dat het ondertussen reeds meer dan zes maanden 

duurt alvorens dat hij een nieuw paspoort “heeft gekregen”. Ondanks het feit dat het paspoort van 

verzoeker vervallen was, blijkt uit de andere documenten die door verzoeker werden toegevoegd wel 

degelijk zijn identiteit. Verzoeker stipt aan dat hij volgens artikel 40ter van de Vreemdelingenwet weliswaar 

een “geldig identiteitsdocument” moet voorleggen, maar dat dit zich niet beperkt tot een geldig paspoort. 

Hij verwijst daarbij ook naar een arrest van de Raad. Verzoeker besluit tot een schending van artikel 40ter, 

§ 2 van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

In ondergeschikte orde stelt verzoeker dat indien de gemachtigde van oordeel was dat er onvoldoende 

informatie voorlag, hij verzoeker om bijkomende informatie had moeten vragen of om een bijkomend 

identiteitsdocument had moeten verzoeken nu het zijn plicht is om in het licht van het 

zorgvuldigheidsbeginsel de nodige informatie te vergaren. Hij verwijst in die zin naar rechtsleer van Berx. 

Het was volgens verzoeker dan ook de plicht van de gemachtigde hem te wijzen op het feit dat het 

identiteitsdocument en de andere documenten niet aanzien konden worden als geldig identiteitsdocument 

en bijkomende info op te vragen. Verzoeker concludeert wederom tot een schending van artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, wijst de Raad erop dat 

voornoemd beginsel de overheid de verplichting oplegt haar beslissing 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. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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 haar beoordeling 

is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan 

niet in kennelijke onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

Het onderzoek naar het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht gebeurt in het licht van 

de toepasselijke wetsbepaling, artikel 40ter §2 eerste lid , 2° van de Vreemdelingenwet, waarvan 

verzoeker eveneens de schending aanvoert. 

 

Deze bepaling luidt als volgt: 
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“§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens 

het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

: 

 

1° […]; 

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.” 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de wet een “geldig identiteitsdocument” vereist. Volgens de gemachtigde 

heeft verzoeker enkel een vervallen paspoort voorgelegd en heeft hij aldus zijn identiteit niet op geldige 

wijze aangetoond.  

 

Verzoeker stelt dat hij een nieuw paspoort heeft aangevraagd maar dat het reeds meer dan zes maanden 

duurt alvorens hij een nieuw paspoort heeft gekregen. Ter zitting gevraagd of verzoeker nu ondertussen 

een nieuw paspoort heeft gekregen, stelt de raadsman van verzoeker daar geen informatie over te 

hebben.  

 

Het louter weergeven van een briefje in het verzoekschrift waaruit de Raad zou moeten afleiden dat 

verzoeker ondertussen een nieuw paspoort heeft aangevraagd – waarop ten overvloede staat dat 

verzoeker enkel 17 euro heeft betaald en er nog 50 euro ontbreekt -, houdt niet in dat verzoeker reeds 

voor het nemen van de bestreden beslissing een geldig identiteitsdocument had voorgelegd. 

 

Verzoeker kan wel gevolgd worden, zoals de Raad in het arrest waarnaar hij verwijst eerder heeft gesteld, 

dat de wet een “geldig identiteitsdocument” vereist en niet noodzakelijk enkel een geldig paspoort. In de 

zaak waarnaar verzoeker verwijst kon de Raad vaststellen dat de betrokkene een geldige identiteitskaart 

had voorgelegd. In casu echter heeft verweerder in de nota met opmerkingen een punt waar hij stelt dat 

verzoeker niet toelicht welke andere documenten hij heeft voorgelegd om de identiteit aan te tonen, noch 

brengt hij daar bewijzen van bij. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker teneinde zijn identiteit te 

bewijzen enkel een vervallen paspoort en het bewijs van de aanvraag van een vernieuwing van het 

paspoort op het Tunesische consulaat op 5 april 2022 heeft voorgelegd. Hieruit heeft de gemachtigde niet 

op onzorgvuldige, noch kennelijk onredelijke wijze afgeleid dat verzoeker geen geldig identiteitsdocument 

heeft voorgelegd. Het staat verzoeker vrij, eens hij wel in het bezit is van een geldig identiteitsdocument, 

om een nieuwe aanvraag om gezinshereniging met zijn Belgisch zoontje in te dienen. De Raad stelt ten 

overvloede vast dat uit de bijlage 19ter van 5 november 2019, die verzoeker kreeg bij het indienen van de 

vorige aanvraag om gezinshereniging met dezelfde referentiepersoon, blijkt dat verzoeker toen een 

paspoort kon voorleggen dat was afgegeven in België. Er blijkt dus dat het in het verleden reeds mogelijk 

was voor verzoeker in België een paspoort of vernieuwing van een paspoort te verkrijgen. 

 

Op grond van dit betoog kan de Raad dan ook geen schending weerhouden van het 

zorgvuldigheidsbeginsel of van de materiële motiveringsplicht in het licht van artikel 40ter, § 2, eerste lid, 

2° van de Vreemdelingenwet. 

 

Evenmin kan de Raad het betoog in ondergeschikte orde volgen dat de gemachtigde in het licht van het 

zorgvuldigheidsbeginsel verzoeker had moeten aanzetten tot het voorleggen van een geldig 

identiteitsdocument. Het betrof in casu verzoeker zijn derde aanvraag om gezinshereniging in functie van 

zijn minderjarig Belgisch kind. Verzoeker kon dus geacht worden te weten dat hij zijn identiteit op geldige 

wijze moest aantonen. Verder blijkt uit de bijlage 19ter van 5 november 2019, die zich in het administratief 

dossier bevindt, dat verzoeker onder meer werd verzocht een “paspoort (geldig)” voor te leggen. Ook al 

mag het “geldig identiteitsdocument” niet beperkt worden tot een geldig paspoort volgens artikel 40ter, § 

2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet dat melding maakt van een “geldig identiteitsdocument”, wist 

verzoeker wel reeds dat met het vervallen paspoort geen vrede zou genomen worden.  

 

Ook op grond van het ondergeschikte betoog neemt de Raad ook geen schending aan van artikel 40ter 

van de Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel of van de materiële motiveringsplicht. 

 

Het middel is ongegrond. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

mevr. A. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 

 

 

 

 

  


