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 nr. 115 309 van 9 december 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, handelend als wettelijke vertegenwoordigers van X, X en X, die 

verklaren van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 8 oktober 2013 hebben ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissingen van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 12 augustus 2013 die een einde 

stellen aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden (bijlagen 21). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 december 

2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. DE BOECK. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. GARDIN, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de 

verzoekende partijen en van advocaat C. DECORDIER, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker diende, onder een andere naam, samen met verzoekster, met wie hij stelde in 1995 te 

zijn getrouwd, op 8 augustus 2003 een asielaanvraag in.  

 

1.2. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken nam, in antwoord op deze asielaan-

vragen, op 10 december 2003 ten aanzien van verzoeker en verzoekster een beslissing tot weigering 

van verblijf. Verzoekers stelden tegen deze beslissingen elk een dringend beroep in bij de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal). 
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1.3. De commissaris-generaal nam op 4 februari 2004 ten aanzien van beide verzoekers een 

bevestigende beslissing tot weigering van verblijf. Verzoekers stelden tegen deze beslissingen een 

beroep in bij de Raad van State. 

 

1.4. Verzoekster en haar minderjarige kinderen werden op 20 augustus 2005 gerepatrieerd naar 

Pakistan.  

 

1.5. Verzoeker trad op 30 september 2005 in Pakistan in het huwelijk met een vrouw met de Litouwse 

nationaliteit. Hij gebruikte hierbij een andere naam dan bij zijn asielaanvraag. 

 

1.6. Bij arrest nr. 164.364 van 6 november 2006 verwierp de Raad van State het door verzoekers tegen 

de beslissingen van de commissaris-generaal ingestelde beroep. 

 

1.7. Op 10 augustus 2011 diende verzoeker, die ondertussen weer in België verbleef en er met 

verzoekster en een Litouwse vrouw samenwoonde, een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie.  

 

1.8. Verzoeker werd op 17 februari 2012 in het bezit gesteld van een F-kaart. Ook zijn drie kinderen die 

geboren werden uit zijn relatie met verzoekster werden tot een verblijf van meer dan drie maanden in 

het Rijk toegelaten. 

 

1.9. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding nam op 12 augustus 2013 ten aanzien van verzoeker de beslissing die een einde 

stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

1.10. Op 12 augustus 2012 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tevens met betrekking tot elk van de drie kinderen 

van verzoekers een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Deze drie beslissingen, die op 23 september 2013 aan 

verzoekers’ kinderen ter kennis werden gebracht, zijn gemotiveerd als volgt:        

 

“In uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde gesteld aan het verblijf van: 

 

[…] 

 

Reden van de beslissing: 

 

De vader van betrokkene heeft het verblijfsrecht verloren. Bijgevolg heeft betrokkene evenmin recht op 

verblijf. Voor de minderjarige kinderen van betrokkene is het in het belang van het kind dat de situatie 

van de vader gevolgd wordt. 

 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf van betrokkene eveneens ingetrokken.”   

 

Dit zijn de bestreden beslissingen. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekers werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegestaan, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekers te leggen. 

 

 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoekers voeren in een eerste middel de schending aan van artikel 42quater van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 
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van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) iuncto de materiële motiveringsplicht, het redelijk-

heidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Zij verschaffen de volgende toelichting: 

 

“De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij uitoefening van zijn wettelijk toezicht bevoegd om na te 

gaan of de 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 

(RvSt. 17 januari 2007, nr. 166.860; RvSt. 7 december 2001, nr. 101.624; RvV 5 juni 2009, nr. 28.348). 

De drie bestreden beslissingen zijn telkens identiek gemotiveerd t.a.v. respectievelijk [U.], [A.] en [A.I.] 

(stuk la, lb en lc): 

 

"De vader van betrokkene heeft het verblijfsrecht verloren. Bijgevolg heeft betrokkene evenmin recht op 

verblijf. Voor de minderjarige kinderen van betrokkene is het in het belang van het kind dat de situatie 

van de vader gevolgd wordt. 

 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf van betrokkene eveneens ingetrokken." 

 

Verweerder lijkt m.a.w. woorden uit te gaan van een éénoudergezin waarbij de verblijfsgerechtigde 

vader diens verblijfsvergunning verliest, zodat het statuut van de kinderen dit van de vader dient te 

volgen. 

 

In casu is niets minder waar. 

 

Op geen enkele wijze heeft verweerder het nog steeds aanwezige recht op verblijf van stiefmoeder 

[B.A.] (dewelke EU-burger is) in rekening gebracht, noch het nog steeds aanwezige recht op verblijf van 

de broers [M.] en [A.A.] (evenzoveel EU-burgers), allen samenwonend te 8310 BRUGGE,[…]. 

 

Verweerder is hier nochtans manifest van op de hoogte, zelfs in die zin dat de aanvraag tot verblijfs-

vergunning in hoofde van de kinderen [U.], [A.] en [A.I.] zelfs uitdrukkelijk werd gedaan als 

stiefkind/gezinslid van de EU-burger [B.A.] (zie stuk 3a, 3b en 3c). 

 

De bestreden beslissing tot intrekking van het verblijfsrecht van de kinderen [U.], [A.] en [A.I.] werd 

genomen in uitvoering van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980. 

 

Dit artikel stelt echter uitdrukkelijk hoe verweerder bij de beslissing om een einde te stellen aan het 

verblijf, rekening dient te houden met de duur van het verblijf van betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de 

mate waarin hij/zij bindingen heeft met zijn land van oorsprong (art. 42quater, §1, alinea 3 Vw). 

 

Had verweerder gehandeld zoals het een zorgvuldige overheid betaamd, had zij vooreerst een verzoek 

tot overmaken van "aIle documenten die nuttig kunnen zijn" ter beoordeling van art. 42quater, §1, alinea 

3 Vw aan verzoekers overgemaakt (quod non in casu) - (zie stuk 6 voor dergelijk verzoek in een recent 

ander dossier inzake onderzoek van eventuele intrekking van een verblijfsrecht in het kader van 

gezinshereniging). 

 

De gezinssituatie en sociale en culturele integratie van de kinderen [U.], [A.] en [A.I.] werd echter 

helemaal niet in rekening gebracht. Noch werd het gegeven dat hun stiefmoeder, broers en moeder nog 

allen in België verblijven in rekening gebracht. 

 

Gezien de gegeven feitelijke situatie dienen de dossiers van de kinderen niet zomaar blindelings het lot 

van het dossier van hun vader te volgen, hetgeen ook blijkt dat de dossiers van de kinderen niet worden 

herroepen op art. 42septies Vw (zoals voor hun vader) doch wel op grond van art. 42quater Vw. In dat 

geval dringt zich natuurlijk wel degelijk een gedegen onderzoek en beoordeling op de eigen merites van 

de dossiers van de kinderen [U.], [A.] en [A.I.] […] op. 

 

Op deze wijze kwam verweerder bijgevolg kennelijk onredelijk, minstens onzorgvuldig tot zijn 

weigeringsbeslissing.” 

 

3.1.2. De Raad merkt op dat artikel 42quater, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet weliswaar 

voorziet dat verweerder bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf van een familielid van 



  

 

RvV X - Pagina 4 van 6 

een burger van de Unie rekening dient te houden met de duur van het verblijf van de betrokkene in het 

Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie 

in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong, doch dat deze bepaling 

verweerder niet de verplichting oplegt om dit familielid in alle gevallen voorafgaandelijk te contacteren 

met het verzoek om eventueel nuttige inlichtingen in dit verband over te maken. Verweerder kan immers 

oordelen dat hij reeds over voldoende inlichtingen beschikt om een beslissing te nemen waarbij hij 

voormelde gegevens in aanmerking neemt. In casu dient de Raad vast te stellen dat verweerder over 

een zeer lijvig dossier beschikt omtrent verzoekers en hun kinderen, waaruit duidelijk blijkt op welke 

wijze zij in België terechtkwamen, bij wie en waar zij verbleven, wat de precieze familiale situatie is, 

welke leeftijd de kinderen hebben, waar zij naar school gaan en dies meer. Er blijkt derhalve niet dat 

een bijkomende vraag om inlichtingen nog bijkomende nuttige inlichtingen had kunnen opleveren. 

Verzoekers tonen met hun beschouwingen ook niet aan dat zij verweerder nog aanvullende dienstige 

inlichtingen hadden kunnen verstrekken. Daarnaast moet worden benadrukt dat verweerder vermag te 

verwijzen naar de verblijfsrechtelijke situatie van de ouders van een minderjarige en in bepaalde 

gevallen kan concluderen dat het in het hoger belang van de kinderen is om, wanneer een ouder niet of 

niet langer een verblijfsrecht kan laten gelden, ook hun verblijf te beëindigen.  

 

Verzoekers, die geen van beiden tot een verblijf in het Rijk zijn toegelaten, kunnen niet worden gevolgd 

waar zij lijken te willen aangeven dat verweerder in voorliggende zaak een groter belang had dienen toe 

te kennen aan de gezinssituatie en de sociale en culturele integratie van hun kinderen. Zij gaan er 

namelijk aan voorbij dat hun kinderen met hen geen gezin in België kunnen vormen, daar zijzelf niet tot 

een verblijf in het Rijk zijn toegelaten of gemachtigd. Zij maken voorts niet aannemelijk dat, rekening 

houdende met het gegeven dat hun kinderen in Pakistan werden geboren en er een groot deel van hun 

leven doorbrachten en vervolgens ook nog in Spanje verbleven, verweerder hun verblijf in België 

zwaarder had dienen te laten doorwegen en een regeling had dienen te voorzien die zou leiden tot een 

situatie waarbij zij gescheiden dienden te leven van hun ouders. Evenmin tonen zij aan dat de band 

tussen hun kinderen en henzelf minder hecht is dan deze tussen hun kinderen en de Litouwse vrouw die 

zij als “stiefmoeder” omschrijven en haar kinderen, zodat verweerder deze laatste band had dienen te 

laten primeren op deze met de biologische ouders. 

 

De uiteenzetting van verzoekers laat bijgevolg niet toe een schending van artikel 42quater van de 

Vreemdelingenwet iuncto de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldig-

heidsbeginsel vast te stellen. 

 

Het eerste middel is ongegrond 

 

3.2.1. In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 8 van het EVRM iuncto de 

materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Hun betoog luidt als volgt: 

 

“Art. 8 EVRM vormt geen absolute bescherming van het privé- en familieleven, doch bij afwijking van 

artikel 8 EVRM dient de afwijking wel degelijk in verhouding te staan met het nagestreefde doel 

(evenredigheidsbeginsel). 

 

Art. 8 EVRM maakt immers een fundamenteel mensenrecht uit, waarvan slechts zeer beperkt kan van 

worden afgeweken. Hiertoe stelt artikel 8, lid 2 EVRM: 

 

"Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht, dan 

voorzover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's 

lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Bij een vermeende schending van artikel 8 EVRM dient het Hof te onderzoeken of: 

 

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven is voorzien in de wet ;  

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven een legitiem doel dient ;  

- de inmenging van de overheid in het gezinsleven noodzakelijk is in een democratische samenleving. 
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Er dient benadrukt dat deze afwegingen telkenmale specifiek op de concrete casus dienen toegepast te 

worden, waarbij telkenmale uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden waarom de bewuste inbreuk op 

artikel 8 EVRM al dan niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

 

"Een tweede criterium, ook het meest gehanteerde, is dat van de proportionaliteit. Hier is het de 

essentiële vraag of er een redelijke verhouding bestaat tussen de aantasting van het recht enerzijds en 

de legitieme doelstelling die nagestreefd wordt anderzijds. Hoe sterker deze laatste is, hoe groter de 

inbreuk kan zijn. Uiteraard is deze afweging zeer moeilijk, zelfs subjectief. De introductie van het 

proportionaliteitscriterium heeft voor- en nadelen. Als nadeel beschouwen we de mogelijkheid om op 

grond ervan grondrechtenvraagstukken terug te brengen tot problemen van belangenafweging. Daarbij 

wordt dan soms uit het oog verloren dat niet alle belangen gelijkwaardig zijn en dat grondrechterlijke 

belangen in elke afweging zwaar moeten wegen. (...) 

Recentelijk schijnt het Hof een nieuw criterium te hebben geïntroduceerd, met name dat van de 

subsidiariteit. De overheid dient inbreuken op de rechten van burgers zoveel mogelijk te minimaliseren 

door alternatieve oplossingen te vergelijken en vervolgens te trachten haar doelen te bereiken ‘in the 

least onerous way as regards human rights'. 

 

(P. DE HERT, "Artikel 8. Recht op privacy", in Handboek EVRM, VANDELANOTTE, J. en HAECK, Y. 

(eds.), Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 720) 

 

Op geen enkele wijze toont verweerder aan, laat staan dat hij motiveert, of aan deze proportionaliteits-

toets van art. 8 EVRM is voldaan. 

  

Artikel 8 EVRM komt in casu des te meer in het gedrang door het gegeven dat verweerder perfect op de 

hoogte is van de gezinssamenstelling en het wettig verblijf in hoofde van stiefmoeder [B.A.] en broers 

[M.] en [A.A.]. 

 

Evenzoveel verblijft moeder [N.T.] in België, nl. in Antwerpen, waarbij deze ook een eigen verblijfs-

procedure lopende heeft, zodat verweerder ook daarvan op de hoogte is. 

 

In het licht van dit alles gaat verweerder nogal kort door de bocht door zonder meer te pretenderen dat 

het in het belang van de kinderen zou zijn dat gezien de weigeringsbeslissing t.a.v. hun vader ook 

zonder meer een einde van het verblijfsstatuut van de kinderen [U.], [A.] en [A.I.] zich zou opdringen. 

 

Minstens dient verweerder in het licht van art. 8 EVRM, alsook in het licht van het belang van de 

kinderen, het (legaal) verblijf van de moeder, de stiefmoeder alsook de broers van verzoekers […] in 

rekening te brengen, wat in casu manifest niet gedaan werd. 

 

De bestreden beslissing betreft dan ook een (minstens manifest onvoldoende gemotiveerde) dispro-

portionele inmenging in het privé- en gezinsleven van verzoeker.” 

 

3.2.2. Er dient te worden geduid dat het gegeven dat verweerder een einde stelt aan het verblijfsrecht 

van de kinderen van verzoekers in voorliggende zaak niet zonder meer kan worden beschouwd als een 

inmenging in hun gezinsleven. Hierbij moet worden herhaald dat verzoekers zelf niet tot een verblijf in 

het Rijk zijn toegelaten of gemachtigd. Waar verzoekers stellen dat verzoekster legaal in het Rijk verblijft 

kan slechts worden vastgesteld dat deze bewering geen steun vindt in de aan de Raad voorgelegde 

stukken. Verzoekster diende een aanvraag om machtiging tot verblijf in maar beschikt hierdoor niet over 

een legale verblijfsstatus. Daarnaast moet worden gesteld dat het huwelijk tussen verzoeker en een 

Litouwse vrouw in België niet wordt erkend en er niet wordt aangetoond dat er enige juridische band is 

tussen de kinderen van verzoekers en deze vrouw. Tevens moet worden herhaald dat niet blijkt dat de 

relatie tussen verzoekers hun kinderen en deze vrouw hechter is dan deze tussen verzoekers en hun 

kinderen. Het gegeven dat de kinderen van verzoekers net zoals verzoekers zelf het land dienen te 

verlaten heeft dus niet tot gevolg dat het gezinsleven tussen ouders en kinderen wordt verstoord, doch 

leidt net tot het zo veel mogelijk in stand houden van dit gezinsleven. De bestreden beslissingen vormen 

ook geen hinderpaal voor verzoeker om, indien hij dit wenst, zich in zijn land van herkomst te laten 

vervoegen door zijn Litouwse partner en de kinderen die hij samen met deze vrouw heeft en in dat land 

eventueel te opteren voor een polygame samenlevingsvorm. Er blijkt immers niet dat de Litouwse 

partner van verzoeker en de kinderen die hij met haar heeft, mede gelet op de jonge leeftijd van deze 

kinderen, dergelijke banden met België hebben dat een vertrek uit het Rijk niet kan worden overwogen.  
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In voorliggende zaak kan bijgevolg geen “disproportionele inmenging” in het gezinsleven worden vastge-

steld en blijkt niet dat verweerder zou zijn tekortgekomen aan de verplichting om op basis van een 

correcte feitenvinding, op een redelijke wijze en na een degelijk onderzoek van de dienstige stukken een 

beslissing te nemen. 

 

Daarnaast moet worden benadrukt dat artikel 8 van het EVRM zelf geen motiveringsverplichting oplegt 

aan verweerder en deze verdragsbepaling ook niet voorziet dat uit de motieven van een bestuurlijke 

beslissing moet blijken dat een evenredigheidsafweging werd doorgevoerd (RvS 21 november 2003, nr. 

125.588). 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM iuncto de materiële motiveringsplicht, het redelijkheids-

beginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

Verzoekers hebben geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kan 

leiden aangevoerd. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen december tweeduizend dertien door: 

 

dhr. G. DE BOECK, wnd. voorzitter,  

 rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN G. DE BOECK 

 


