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 nr. 149 518 van 10 juli 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, op 21 april 2015 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 en Administratieve Vereenvoudiging 

van 11 maart 2015 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 21), aan de verzoekster ter kennis gebracht op 24 maart 2015. 

 

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 18 mei 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. JONCKERS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 9 mei 2012 dient de verzoekster, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid 

van echtgenote van een Unieburger. Op 8 januari 2013 wordt zij in het bezit gesteld van een E-kaart. 

 

1.2. Nadat wordt vastgesteld dat de verzoekster sedert 3 april 2014 niet meer samenwoont met haar 

echtgenoot, wordt zij met een schrijven van 16 oktober 2014 uitgenodigd om binnen de maand na 

kennisname van deze brief een recent OCMW-attest voor te leggen, evenals de nodige bewijsstukken 

indien er humanitaire elementen zijn overeenkomstig artikel 42ter, § 1, derde lid, van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en indien zij een verblijf als burger van de 
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Unie eventueel in eigen hoofde zou kunnen behouden overeenkomstig artikel 40, § 4, van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Vervolgens maakt de verzoekster een brief van haar advocaat van 20 november 2014, een email van 

een maatschappelijk assistente van het ocmw te Turnhout van 18 november 2014, een aanslagbiljet 

personenbelasting en aanvullende belastingen, een inschrijvingsbewijs van de VDAB, een attest van 

aanwezigheid van het CVO Turnhout van 11 maart 2014, bewijzen van sollicitaties, een verklaring van 

het ocmw te Hoogstraten waaruit blijkt dat zij een leefloon heeft genoten, een attest van vrijstelling van 

de inburgeringsplicht, inschrijvingsformulieren schooljaar 2013-14 en schooljaar 2014-15 bij het 

Centrum van volwassenenonderwijs te Turnhout, deelcertificaten van reeds afgewerkte modules 

Nederlands en een attest van deelname aan een cursus maatschappelijke integratie over. 

 

Op 11 maart 2015 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing die een einde 

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

(bijlage 21). Dit is de thans bestreden beslissing die aan de verzoekster wordt ter kennis gegeven op 

24 maart 2015 en die luidt als volgt: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 42ter 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: 

(…) 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene deed een aanvraag tot verklaring van inschrijving op 9.05.2012 als echtgenote van A.A.T. 

(…) en bekwam de E-kaart op 8.01.2013. 

Uit het administratief dossier blijkt heden echter dat de situatie totaal is veranderd. Betrokkene vormt 

geen koppel meer met haar echtgenoot sinds oktober 2013, sindsdien zijn ze dan ook niet meer 

samenwonend (zie gegevens rijksregister). Dit werd recentelijk nog eens bevestigd in het 

samenwoonstverslag van 27.02.2015. Derhalve kan een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van 

betrokkene, overeenkomstig art.42ter, §1,4° van de wet van 15.12.1980 wegens geen gezamenlijke 

vestiging meer. 

 

Om rechtmatig een einde te kunnen stellen aan het verblijfsrecht van een EU-burger/gezinslid dient 

overeenkomstig het laatste lid van art.42ter rekening gehouden te worden met de humanitaire 

omstandigheden waarin betrokkene verkeert, alsook dient overeenkomstig art. 42bis getoetst te worden 

of betrokkene het verblijfsrecht kan behouden in eigen hoofde. In dit kader werd betrokkene op 

20.10.2014 ertoe uitgenodigd haar situatie toe te lichten. Daarop maakte zij volgende documenten over: 

een brief van de advocaat, een mail van een maatschappelijk assistent van het ocmw van Turnhout, het 

aanslagbiljet personenbelasting van betrokkene en haar voormalige partner inkomstenjaar 2012 - 

aanslagjaar 2013, een inschrijvingsbewijs van de VDAB, een attest van aanwezigheid van het CVO 

Turnhout dd. 11.03.2014, een aantal verklaringen door derden betreffende de tewerkstellingskansen 

van betrokkene of simpelweg de bevestiging dat betrokkene er zich heeft 'ingeschreven' om te werken, 

een verklaring van het ocmw van Hoogstraten waaruit blijkt dat ze geen leefloon heeft genoten, een 

attest van vrijstelling van inburgeringsplicht, een inschrijvingsformulier voor Nederlandse les in het 

schooljaar 2013-14 en 2014-15, deelcerticaten van reeds afgewerkte modules Nederlands en een attest 

van deelname aan een cursus maatschappelijke integratie. 

Verder blijkt uit het dossier dat betrokkene sinds maart 2014 geheel of gedeeltelijk leefloon ontvangt. 

Wat betreft de humanitaire omstandigheden kan uit bijgevoegde stukken niet worden besloten dat deze 

van die aard zijn dat zij een beëindiging van het verblijfsrecht zouden in de weg staan. Betrokkene is 

EU-burger en kan zich naar wens vestigen in elk EU-land naar keuze, behoudens ze daar het recht op 

verblijf mag uitoefenen overeenkomstig de EU-richtlijn 2004/38. Als EU-burger is ze vrijgesteld van 

inburgering, moet ze in elke lidstaat naar keuze de nodige medische zorg kunnen krijgen, aan de slag 

kunnen gaan, een gezinsleven kunnen opbouwen. Betrokkenes graad van integratie in België is alvast 

niet van die aard dat het een beëindiging van het verblijfsrecht zou kunnen in de weg staan, getuige 

daarvan dat ze zich moet beroepen op het ocmw om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien. 

Gezien betrokkene heden leefloon ontvangt kan zij bezwaarlijk in eigen hoofde als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen het verblijfsrecht overeenkomstig art. 40, §4 van de wet van 15.12.1980 
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uitoefenen. Een beschikker van voldoende bestaansmiddelen hoort namelijk aan te tonen te kunnen 

voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstand van het rijk. 

Gezien betrokkene op geen enkele manier nog rechtmatig het lang verblijf kan uitoefenen wordt haar 

het bevel gegeven om het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. Wettelijke basis: 

artikel 7, § 1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. Er werd bij deze 

beslissing wel degelijk rekening gehouden met artikel 8 EVRM en het feit dat mevrouw de moeder is van 

een EU-kind dat houder is van het verblijfsrecht. Het staat betrokkene en de vader van het kind immers 

vrij te bepalen bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats mag hebben en een bezoekregeling uit te werken, 

rekening houdend met de verblijfssituatie van betrokkene. 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoekster. 

 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

De verwerende partij betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot 

schorsing van de tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden 

behandeld, aangezien de vordering tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die 

omstandigheden is het niet nodig om de opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een enig middel voert de verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van 

de artikelen 42quater en 62 van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 

goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM). Tevens werpt zij een manifeste beoordelingsfout 

op. Uit de lezing van het enig middel blijkt dat de verzoekster tevens artikel 8 van het EVRM en de 

artikelen 3 en 5 van het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind, ondertekend te New 

York op 20 november 1989 (hierna: Kinderrechtenverdrag) door de bestreden beslissing geschonden 

acht. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Verzoekster is van oordeel dat de Dienst Vreemdelingenzaken haar motiveringsplicht in de beslissing 

d.d. 11 maart 2015 manifest heeft geschonden. 

 

In tegenstelling tot wat de Dienst Vreemdelingenzaken in haar beslissing d.d. 11 maart 2015 stelt, 

bestaan er in hoofde van verzoekster wel degelijk humanitaire omstandigheden op basis waarvan haar 

een verblijfsrecht dient te worden toegekend. 

 

Bovendien geldt in haren hoofde wel degelijk de uitzonderingsregeling zoals voorzien in artikel 42quater 

§4 van de Vreemdelingenwet. 

 

Voormeld artikel 42quater stelt namelijk als volgt: 

“Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing : 

1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 
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2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is; 

3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek.” 

 

Dat verzoekster, zoals hoger reeds uiteengezet, genoodzaakt was de echtelijke woning te verlaten 

omwille van de agressie van haar echtgenoot opzichtens verzoekster. 

 

Herhaaldelijk werd zij het slachtoffer van slagen en verwondingen op haar persoon. 

 

Getuige hiervan zijn de talrijke processen-verbaal die werden opgesteld door de politiediensten met 

daarin opgenomen foto’s van de kwetsuren die verzoekster ingevolge deze slagen en verwondingen 

opliep. 

 

Dat in deze dan ook ontegensprekelijk toepassing dient te worden gemaakt van artikel 42quater §4, 4° 

Vreemdelingenwet dat stelt dat in bijzonder schrijnende situaties het recht op verblijf alsnog behouden 

blijft. 

Het terugsturen van verzoekster naar haar land van herkomst betekent bovendien een schending van 

onder meer artikel 3 en 5 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989 

alsook een schending van de rechten van bescherming van het gezinsleven zoals die uitdrukkelijk zijn 

voorzien en gewaarborgd in artikel 8 van het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 

 

Art 3 Kinderrechtenverdrag : “bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden 

genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke 

instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste 

overweging” 

 

Art 4 Kinderrechtenverdrag : “de staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en 

plichten van de ouders ... voor het voorzien in een passende leiding en begeleiding bij de uitoefening 

door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten ...” 

 

Dat immers een risico op scheiding van het kind van de moeder het leven van het kind wordt aangetast 

en aan de moeder de mogelijkheid wordt ontnomen om het kind passende leiding en begeleiding te 

geven in zijn ontwikkeling. 

 

Art 8 EVRM : “eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, en zijn huis en 

zijn briefwisseling. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij 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” 

 

Voor verzoekster is het als moeder onmogelijk om zich terug naar haar thuisland Roemenië te begeven 

gezien een en ander immers onvermijdelijk een verscheuring van het gezin en aldus een dreigend 

ernstig nadeel met zich zou meebrengen, wat bovendien zou ingaan tegen onder meer artikel 3 en 5 

van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989 alsook tegen de rechten van 

bescherming van het gezinsleven. 

 

Analoog: 
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Hof Mensenrechten (2e afd.) nr. 19537/03, 21 oktober 2008 (Clemeno e.a. / Italië) 

http://www.echr.coe.int (23 december 2008); , T.Strafr. 2008 (weergave DE HERT, P., HOEFMANS, A.), 

afl. 6, 483 

Het wegnemen van een lid van de familie vormt zonder twijfel een inbreuk op het familieleven. 

R.v.St. nr. 140.747, 16 februari 2005 http://www.raadvst-consetat.be (17 mei 2006); , T.Vreemd. 2006, 

afl. 1, 26. 

Aangezien uit het administratief dossier blijkt dat de echtgenoot van de verzoekende partij in het bezit 

werd gesteld van een bewijs tot inschrijving in het vreemdelingenregister en als dusdanig gemachtigd is 

om regelmatig in België te verblijven, betekent de verwijderingsmaatregel ten aanzien van de 

verzoekende partij en haar zes minderjarige kinderen derhalve op het eerste gezicht een inmenging in 

het gezinsleven van de verzoekende partij en maakt een schending uit van artikel 8 E.V.R.M.. 

Raad Vreemdelingenbetwistingen (2e k.) nr. 28.066, 28 mei 2009 http://www.cce-rvv.be (23 februari 

2010) , T.Vreemd. 2009 (samenvatting), afl. 4, 325, noot - 

Verzoekster is de moeder van een legaal in België verblijvende minderjarige burger van de Unie 

waarmee zij een feitelijk gezin vormt. Het kan niet redelijkerwijs worden betwist dat er in casu sprake is 

van een gezinsleven in de zin van art. 8 van het EVRM. Een beslissing waarbij een bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt getroffen, is een maatregel die een inbreuk uitmaakt op de uitoefening 

van het recht op gezinsleven. 

 

Verzoekster bevindt zich aldus in een situatie die ertoe leidt dat indien zij naar het buitenland dient te 

gaan, ongeacht welke keuze zij maakt met betrekking tot haar kind, dit tot een schending van de 

belangen van het haar kind en de gezinsbelangen zal leiden. 

 

Waar de Dienst Vreemdelingenzaken zeer eenvoudig argumenteert/motiveert dat verzoekster gewoon 

een bezoekregeling met haar kind kan uitwerken en er onderling tussen de ouders kan worden bepaald 

waar het kind zijn hoofdverblijfplaats zal hebben, is duidelijk dat deze motivering wijst op een 

beoordeling die GEEN rekening houdt met alle omstandigheden, waaronder mee het belang van het 

kind. 

 

Verzoekster is dan ook van oordeel dat haar een verder verblijfsrecht had dienen te worden toegekend.” 

 

4.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste en enig middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- De materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals onder meer ook 

gesteld in artikel 62 Vreemdelingenwet, alsook bij de Wet van 29 juli 1991 betreffende de Uitdrukkelijke 

Motivering van Bestuurshandelingen, 

- Algemene zorgvuldigheidsplicht, 

- Manifeste beoordelingsfout, 

- Artikel 42quater Vreemdelingenwet, 

- Artikel 2 en 3 EVRM. 

Uit lezing van het enig middel blijkt dat verzoekende partij zich tevens beroept op een vermeende 

schending van artikel 8 EVRM en artikel 3 en 5 IVRK. 

 

Betreffende de opgeworpen schending van art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 en van art. 62 

Vreemdelingenwet, laat de verweerder gelden dat bij lezing van het inleidend verzoekschrift van 

verzoekende partij blijkt dat zij daarin niet enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat zij er ook in slaagt 

de motieven vervat in de in casu bestreden beslissing weer te geven en daarbij blijk geeft kennis te 

hebben van de motieven vervat in de bestreden beslissing. 

 

De verweerder is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoekende 

partij het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 

1994, z.p.). 

 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoekende partij de schending 

aanvoert, heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die 

ten grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat 

deze in staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking 

staande rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde 

vaststelling impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt. 
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De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693). 

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoekende partij het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om haar toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken. 

 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld. 

 

Deze vermeldingen laten verzoekende partij toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan 

een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 21) werd genomen en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan 

van de betrokken formele motiveringsverplichting wordt beoogd. 

 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd. 

 

De uiteenzetting van verzoekende partij kan aan het voorgaande geen afbreuk doen, temeer nu de 

beschouwingen van verzoekende partij niet dienstig in verband kunnen worden gebracht met de door 

haar geschonden geachte rechtsregels. 

 

Gelet op het voorgaande is de verweerder de mening toegedaan dat dit aspect van het enig middel van 

verzoekende partij onontvankelijk, minstens ongegrond is. 

 

Voor het geval de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen hier toch anders over zou denken en dus 

louter subsidiair, merkt de verweerder bijkomend nog op dat de juridische beschouwingen die in de 

uiteenzetting van verzoekende partijvoorkomen bovendien niet pertinent zijn. 

 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 

“Betrokkene deed een aanvraag tot verklaring van inschrijving op 9.05.2012 als echtgenote van A.A.T. 

(…) en bekwam de E-kaart op 8.01.2013. 

Uit het administratief dossier blijkt heden echter dat de situatie totaal is veranderd. Betrokkene vormt 

geen koppel meer met haar echtgenoot sinds oktober 2013, sindsdien zijn ze dan ook niet meer 

samenwonend (zie gegevens rijksregister). Dit werd recentelijk nog eens bevestigd in het 

samenwoonstverslag van 27.02.2015. Derhalve kan een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van 

betrokkene, overeenkomstig art.42ter, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 wegens geen gezamenlijke 

vestiging meer. 

Om rechtmatig een einde te kunnen stellen aan het verblijfsrecht van een EU-burger/gezinslid dient 

overeenkomstig het laatste lid van art. 42ter rekening gehouden te worden met de humanitaire 

omstandigheden waarin betrokkene verkeert, alsook dient overeenkomstig art. 42bis getoetst te worden 

of betrokkene het verblijfsrecht kan behouden in eigen hoofde. In dit kader werd betrokkene op 

20.10.2014 ertoe uitgenodigd haar situatie toe te lichten. Daarop maakte zij volgende documenten over: 

een brief van de advocaat, een mail van een maatschappelijk assistent van het ocmw van Turnhout, het 

aanslagbiljet personenbelasting van betrokkene en haar voormalige partner inkomstenjaar 2012 - 

aanslagjaar 2013, een inschrijvingsbewijs van de VDAB, een attest van aanwezigheid van het CVO 

Turnhout dd. 11.03.2014, een aantal verklaringen door derden betreffende de tewerkstellingskansen 

van betrokkene of simpelweg de bevestiging dat betrokkene er zich heeft ‘ingeschreven’ om te werken, 

een verklaring van het ocmw van Hoogstraten waaruit blijkt dat ze geen leefloon heeft genoten, een 

attest van vrijstelling van inburgeringsplicht, een inschrijvingsformulier voor Nederlandse les in het 

schooljaar 2013-14 en 2014-15, deelcertificaten van reeds afgewerkte modules Nederlands en een 

attest van deelname aan een cursus maatschappelijke integratie. 

Verder blijkt uit het dossier dat betrokkene sinds maart 2014 geheel of gedeeltelijk leefloon ontvangt. 

Wat betreft de humanitaire omstandigheden kan uit bijgevoegde stukken niet worden besloten dat deze 

van die aard zijn dat zij een beëindiging van het verblijfsrecht zouden in de weg staan. Betrokkene is 

EU-burger en kan zich naar wens vestigen in elk EU-land naar keuze, behoudens ze daar het recht op 

verblijf mag uitoefenen overeenkomstig de EU-richtlijn 2004/38. Als EU-burger is ze vrijgesteld van 

inburgering, moet ze in elke lidstaat naar keuze de nodige medische zorg kunnen krijgen, aan de slag 
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kunnen gaan, een gezinsleven kunnen opbouwen. Betrokkenes graad van integratie in België is alvast 

niet van die aard dat het een beëindiging van het verblijfsrecht zou kunnen in de weg staan, getuige 

daarvan dat ze zich moet beroepen op het ocmw om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien. 

Gezien betrokkene heden leefloon ontvangt kan zij bezwaarlijk in eigen hoofde als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen het verblijfsrecht overeenkomstig art. 40, §4 van de wet van 15.12.1980 

uitoefenen. Een beschikker van voldoende bestaansmiddelen hoort namelijk aan te tonen te kunnen 

voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstand van het rijk. 

Gezien betrokkene op geen enkele manier nog rechtmatig het lang verblijf kan uitoefenen wordt haar 

het bevel gegeven om het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. Wettelijke basis: 

artikel 7, § 1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken. 

Er werd bij deze beslissing wel degelijk rekening gehouden met artikel 8 EVRM en het feit dat mevrouw 

de moeder is van een EU-kind dat houder is van het verblijfsrecht. Het staat betrokkene en de vader van 

het kind immers vrij te bepalen bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats mag hebben en een 

bezoekregeling uit te werken, rekening houdend met de verblijfssituatie van betrokkene.” (onderlijning 

toegevoegd) 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke reden de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging heeft besloten tot 

de beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 21). 

 

Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de 

erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden 

van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid 

van familielid van de burger van de Unie : 

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk.” 

 

Verzoekende partij betwist in haar enig middel ook niet dat zij inmiddels niet meer samenwoont met 

haar echtgenoot, doch houdt voor dat er wel degelijk humanitaire omstandigheden bestaan op basis 

waarvan een verblijfsrecht dient te worden toegekend. 

 

Zij stelt dat zij genoodzaakt was om de woning te verlaten omwille van de agressie van haar echtgenoot 

en dat er talrijke processen-verbaal bestaan die werden opgesteld door de politiediensten met daarin 

foto’s van de kwetsuren. 

 

Verweerder laat gelden dat zulks allerminst blijkt uit het administratief dossier. 

 

Integendeel werd aan verzoekende partij – na de vaststelling dat zij niet meer samenwoonde met haar 

echtgenoot – per brief gevraagd om elementen aan te brengen die de beëindiging van het verblijfsrecht 

in de weg zouden kunnen staan, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken. 

 

Daarop maakte verzoekende partij volgende documenten over: een brief van haar advocaat, een e-mail 

van een maatschappelijk assistent van het OCMW van Turnhout, het aanslagbiljet personenbelasting 

van betrokkene en haar voormalige partner inkomstenjaar 2012 - aanslagjaar 2013, een 

inschrijvingsbewijs van de VDAB, een attest van aanwezigheid van het CVO Turnhout dd. 11.03.2014, 

een aantal verklaringen door derden betreffende de tewerkstellingskansen van betrokkene of simpelweg 

de bevestiging dat betrokkene er zich heeft ‘ingeschreven’ om te werken, een verklaring van het OCMW 

van Hoogstraten waaruit blijkt dat ze geen leefloon heeft genoten, een attest van vrijstelling van 

inburgeringsplicht, een inschrijvingsformulier voor Nederlandse les in het schooljaar 2013-14 en 2014-

15, deelcertificaten van reeds afgewerkte modules Nederlands en een attest van deelname aan een 

cursus maatschappelijke integratie. 
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Verzoekende partij heeft geen enkel stuk voorgelegd aangaande de beweerde slagen en verwondingen, 

hoewel volgens haar talrijke processen-verbaal zouden zijn opgesteld. Enkel in de brief van haar 

advocaat dd. 20.11.2014 werd melding gemaakt van mogelijke slagen en verwondingen, doch de 

stavingsstukken daarvan werden niet overgemaakt. 

 

Verzoekende partij heeft aldus nagelaten om voorafgaand aan de bestreden beslissing de nodige 

bewijsstukken voor te leggen omtrent de uitzonderingssituatie voorzien in artikel 42quater §4, 4°. 

 

Deze processen-verbaal waren niet aan de gemachtigde van de Staatssecretaris ter kennis gebracht op 

het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, zodat deze geen rekening heeft kunnen 

houden met deze stukken, die pas in het kader van onderhavige procedure worden voorgelegd. 

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007). 

 

In het middel van verzoekende partij is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het 

geenszins tot de beoogde nietigverklaring kan leiden. 

 

Verzoekende partij beroept zich voorts op de artikelen 3, 4 en 5 van het IVRK. De vraag stelt zich 

evenwel welk belang verzoekende partij heeft bij dit onderdeel van het enig middel, nu de vordering niet 

namens het kind werd ingesteld (R.v.St. 9 november 1994, nr. 50.131). 

 

Verweerder laat verder gelden dat het Verdrag dd. 20.11.1989 inzake de Rechten van het Kind geen 

directe werking heeft en dat verzoekende partij zich er derhalve niet met gunstig gevolg kan op 

beroepen (zie ook R.v.St. nr. 100.509 dd. 31.10.2001). 

 

Betreffende de vermeende schending van artikel 3 IVKR, dient ook te worden opgemerkt dat door de 

Raad van State in zijn recente arrest dd. 30.03.2005 onder meer werd geoordeeld dat het artikel 3 

Kinderrechtenverdrag, “geen voldoende duidelijke, precieze en volledige regels bevat opdat zij 

rechtstreekse werking zouden hebben, zonder een bijkomende uitvoering te eisen in de interne 

rechtsorde” (Raad van State nr. 142.729, 30 maart 2005). 

 

Ten overvloede kan erop gewezen worden dat zelfs indien artikel 3 van het kinderrechtenverdrag 

toepasbaar zou zijn, deze verdragsbepaling enkel betrekking heeft op de maatregelen die genomen 

worden betreffende kinderen. De bestreden beslissing heeft enkel betrekking op verzoekende partij en 

betreft dus geen maatregel die specifiek ten aanzien van haar kind wordt genomen. 

 

Bovendien wijst verweerder erop dat het artikel 3, par. 2 van het Kinderrechtenverdrag stelt dat de 

Staten die partij zijn zich ertoe verbinden het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die 

nodig zijn voor zijn welzijn, rekening houdende met de rechten en plichten van zijn ouders. 

 

Hieronder dient te worden begrepen het verblijfsrecht en de plicht om vrijwillig een bevel dat de ouders 

werd gegeven om het grondgebied te verlaten, uit te voeren (Arbh. Antwerpen nr. 41.351 dd. 

19.06.2002, T. Vreemd. 2003, afl. 1, 70). 

 

Zoals vermeld in de bestreden beslissing, staat het verzoekende partij vrij om te bepalen bij wie het kind 

(de vader dan wel de moeder) zijn hoofdverblijfplaats mag hebben en een bezoekregeling uit te werken, 

daarbij rekening houdende met de verblijfssituatie van verzoekende partij. 

 

Het dient ook te worden benadrukt dat verzoekende partij zich als EU-burger mag vestigen in elk EU-

land naar keuze. Verzoekende partij haar betoog als zou zij worden teruggestuurd naar haar land van 

herkomst is bijgevolg niet dienstig. 

 

Aangezien niets verzoekende partij belet haar kinderen mee te nemen en aangezien zij ook in gebreke 

blijft aan te tonen waarom zij haar kind niet zou kunnen meenemen naar haar land van herkomst of 

eender welk EU-land, is naar het oordeel van de verweerder hoegenaamd niet aangetoond waarom het 

kind de bescherming en de zorg die het nodig heeft van zijn ouders (art. 3.2 Kinderrechtenverdrag) zou 

ontberen. 

 

Het zou slechts deze bescherming en zorg ontberen indien de ouders hun kind zouden achterlaten. 
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Uit het voorgaande blijkt dat verweerder de rechten van het kind wel degelijk gerespecteerd heeft en dat 

het slechts de keuze van de ouder is op welke wijze hij zijn gezinsleven zal verder zetten. 

 

Aangaande de opgeworpen schending van artikel 8 EVRM benadrukt verweerder nogmaals dat het 

verzoekende partij vrijstaat om een verblijfsregeling uit te werken met de vader van haar kind, daarbij 

indachtig dat verzoekende partij zich als EU-burger in eender welk EU-land naar keuze kan vestigen 

(mits voldaan is aan de geldende verblijfsvoorwaarden). Verzoekende partij is derhalve – i.t.t. hetgeen 

verzoekende partij meermaals stelt in haar verzoekschrift – niet verplicht om naar haar land van 

herkomst terug te keren. 

 

Voorts, en dit geheel ten overvloede merkt de verwerende partij op dat het EHRM inzake immigratie er 

bij diverse gelegenheden aan heeft 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 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, 

Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 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). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is 

het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de 

uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 

67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen 

dat het belang van de staat voorrang heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie 

R.v.St. nr. 40.061, 28.07.1992, R.A.C.E. 1992, z.p.). 

 

Art. 8 EVRM staat een rechtmatige toepassing van de Vreemdelingenwet dan ook niet in de weg (zie 

ook Raad van State nr. 99.581 dd. 09.10.2001 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nr. 1493 dd. 

30.08.2007). 

 

Bovendien werd reeds geoordeeld dat een tijdelijke verwijdering om reden dat de vreemdeling niet in het 

bezit is van die documenten geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie R.v.St. nr 48.653, 

20.07.1994, Arr. R. v. St. 1994, z.p.; R.v.St. nr. 42.039, 22.02.1993, Arr. R. v. St. 1993, z.p.) 

 

De schending van art. 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

De verweerder stelt tot slot vast dat nergens in de toelichting bij het middel nader wordt ingegaan op de, 

blijkens de opgave van beweerdelijk geschonden rechtsregels, door verzoekende partij nochtans 

voorgehouden schending van artikel 2 en 3 EVRM. 

 

Bij gebreke van een weergave in de toelichting van het middel van de wijze waarop de door 

verzoekende partij vermelde rechtsregel zou zijn geschonden, kan de verweerder zich desbetreffend 

niet met kennis van zaken verdedigen, zodat het middel vanuit het oogpunt van de opgeworpen 

schending van deze rechtsregel naar het oordeel van laatstgenoemde om die reden als onontvankelijk 

dient te worden beschouwd (R.v.St. nr. 39.750, 18.6.1992, Arr. R.v.St. 1992, z.p.). 

 

Strikt subsidiair wijst verweerder erop dat de bewijslast in de eerste plaats rust op diegene die een 

schending inroept van het recht op leven zoals beschermd door artikel 2 van het EVRM. Verzoekende 

partij moet dus redelijkerwijs aannemelijk maken dat de bestreden beslissing de beëindiging van haar 

leven tot gevolg zal hebben, quod non. 

 

Geheel ten overvloede laat verweerder ook gelden dat onder folteringen in de zin van art. 3 EVRM wordt 

begrepen, “die handelingen waarbij op doelbewuste wijze hevige pijn of ernstig leed van fysieke of 

psychische aard wordt toegebracht” (Arbitragehof nr. 51/94, 29 juni 1994, T. Vreemd. 1994, 253, noot 

VANHEULE, D.). 

 

Het terugleiden van een vreemdeling zou ten aanzien van het art. 3 EVRM een probleem kunnen doen 

rijzen wanneer er ernstige en duidelijke redenen zijn om te geloven dat de betrokkene een risico loopt 

op folteringen, onmenselijke of vernederende handelingen, doch deze bepaling impliceert geenszins dat 
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een vreemdeling zonder meer het recht heeft het grondgebied van een bepaalde staat binnen te komen 

of er te verblijven (Cass. 4 februari 1992, Arr. Cass. 1993, I, 148). 

 

In casu is er geen sprake van ernstige en duidelijke redenen, niet in het minst nu verzoekende partij 

geen enkel concreet bewijsstuk overmaakt, terwijl zij bovendien – als EU-burger – niet verplicht is om 

terug te keren naar haar land van herkomst, doch integendeel zich kan vestigen in eender welk EU-land 

naar keuze. 

 

Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om 

een inbreuk uit te maken op art. 3 EVRM. Een strikt hypothetische schending van art. 3 EVRM volstaat 

op zich niet (R.v.St. nr. 105.233 dd. 27.03.2002, R.v.St. nr. 105.262 dd. 28.03.2002, R.v.St. nr. 104.674 

dd. 14.03.2002…). 

 

Een schending van art. 3 EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

De verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem 

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een beslissing die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21) diende te 

worden genomen. 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die 

de concrete situatie van de verzoekende partij daadwerkelijk kenmerken, en conform de ter zake 

toepasselijke rechtsregels. 

 

De in casu bestreden beslissing werd rechtmatig genomen, zonder miskenning van de 

zorgvuldigheidsverplichting waarvan verzoekende partij de schending aanvoert. 

 

Terwijl er ook geen sprake is van een “manifeste beoordelingsfout”. 

 

Het eerste en enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

4.3.1. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de bestreden 

beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop die rechtsregel of dat 

rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 22 januari 2010, nr. 199.798). Te 

dezen zet de verzoekster nergens in haar verzoekschrift uiteen op welke wijze zij de artikelen 2 en 3 van 

het EVRM door de bestreden beslissing geschonden acht. Het enig middel is, wat dit betreft, niet-

ontvankelijk. 

 

4.3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 42ter, § 1, 4°, van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat de 

beslissing een motivering in feite, met name dat een einde kan gesteld worden aan het verblijfsrecht van 

de verzoekster nu zij sinds oktober 2013 geen koppel meer vormt met haar echtgenoot en zij sindsdien 

niet meer samenwonen, dat er niet kan worden besloten dat er humanitaire omstandigheden zijn die 

een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg zouden staan en dat de verzoekster bezwaarlijk in 

eigen hoofde als beschikker van voldoende bestaansmiddelen het verblijfsrecht overeenkomstig artikel 

40, § 4, van de Vreemdelingenwet kan uitoefenen, gezien zij heden een leefloon ontvangt. De 

verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op 

basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat 

hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit de uiteenzetting van het 
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middel blijkt dat de verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

4.3.3. De verzoekster voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd 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 beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke 

gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 42ter van de Vreemdelingenwet, 

op grond waarvan de bestreden beslissing is genomen, en van het door de verzoekster aangevoerde 

artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, alsook in het licht van de artikelen 3 en 5 van het 

Kinderrechtenverdrag en van artikel 8 van het EVRM. 

 

4.3.3.1. Artikel 42ter, § 1, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1. Tenzij de familieleden van een burger van de Unie die zelf burger van de Unie zijn, zelf een 

verblijfsrecht uitoefenen als bedoeld in artikel 40, § 4, of opnieuw voldoen aan de in artikel 40bis, § 2, 

bedoelde voorwaarden, kan er binnen vijf jaar na de erkenning van hun recht op verblijf in de 

hoedanigheid van familielid van de burger van de Unie, een einde gesteld worden aan hun verblijfsrecht 

door de minister of zijn gemachtigde in de volgende gevallen: 

(…) 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer; 

(…) 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

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. 

(…)” 

 

De verzoekster betwist de vaststelling in de bestreden beslissing dat er geen gezamenlijke vestiging 

meer is met haar echtgenoot niet. Wel laat zij gelden dat er in haren hoofde “wel degelijk humanitaire 

omstandigheden (bestaan) op basis waarvan haar een verblijfsrecht dient te worden toegekend”. 

Hiermee beperkt zij zich evenwel tot de loutere negatie van wat in de bestreden beslissing wordt 

vastgesteld, namelijk dat uit de door haar “bijgevoegde stukken niet (kan) worden besloten dat deze van 

die aard zijn dat zij een beëindiging van het verblijfsrecht zouden in de weg staan. Betrokkene is EU-

burger en kan zich naar wens vestigen in elk EU-land naar keuze, behoudens ze daar het recht op 

verblijf mag uitoefenen overeenkomstig de EU-richtlijn 2004/38. Als EU-burger is ze vrijgesteld van 

inburgering, moet ze in elke lidstaat naar keuze de nodige medische zorg kunnen krijgen, aan de slag 

kunnen gaan, een gezinsleven kunnen opbouwen. Betrokkenes graad van integratie in België is alvast 

niet van die aard dat het een beëindiging van het verblijfsrecht zou kunnen in de weg staan, getuige 

daarvan dat ze zich moet beroepen op het ocmw om in haar bestaansmiddelen te kunnen voorzien”. De 

verzoekster verduidelijkt nergens met concrete elementen waarom zij meent dat de vaststellingen van 

de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris feitelijk onjuist of kennelijk onredelijk zijn. Met een 

dergelijke summiere uiteenzetting doet de verzoekster niets meer dan te kennen geven dat zij het niet 

eens is met de beoordeling van de gemachtigde van de door haar voorgelegde stukken, zonder evenwel 

de onjuistheid van de motieven aan te tonen. 

 

Aldus maakt de verzoekster een schending van artikel 42ter van de Vreemdelingenwet niet aannemelijk. 

 

4.3.3.2. Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de 

erkenning van hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden 

van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid 

van familielid van de burger van de Unie: 

(…) 
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4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, 

eerste lid, 1° of 2°, wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer 

(…) 

§ 4. Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing: 

(…) 

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek; 

(…)” 

 

De verzoekster meent dat, nu zij omwille van de agressie van haar echtgenoot genoodzaakt was de 

echtelijke woning te verlaten, toepassing diende te worden gemaakt van artikel 42quater, § 4, 4°, van de 

Vreemdelingenwet. Zij gaat er evenwel aan voorbij dat de bestreden beslissing, gelet op het feit dat zij 

een burger van de Unie is, werd genomen in toepassing van artikel 42ter, § 1, eerste lid, 4°, van de 

Vreemdelingenwet, terwijl in toepassing van het door haar geschonden geachte artikel 42quater, § 4, 4°, 

van de Vreemdelingenwet enkel het in artikel 42quater, § 1, eerste lid, 4°, van de Vreemdelingenwet 

bedoelde geval, dat betrekking heeft op familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burger 

van de Unie zijn, niet van toepassing is. 

 

De schending van artikel 42quater, § 4, 4°, van de Vreemdelingenwet kan in casu dan ook niet dienstig 

worden ingeroepen. 

 

4.3.3.3. Daargelaten de vraag of de verzoekster een belang heeft bij het inroepen van het 

Kinderrechtenverdrag, gelet op het feit dat de vordering niet mede namens haar kind werd ingesteld 

(RvS 9 november 1994, nr. 50.131), dient gesteld dat de artikelen 3 en 5 van dit verdrag wat de geest, 

de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat 

verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is. Deze 

verdragsbepalingen zijn geen duidelijke en juridisch volledige bepaling die de verdragspartijen of een 

onthoudingsplicht of een strikt omschreven plicht om op een welbepaalde wijze te handelen, opleggen. 

Aan deze bepalingen moet derhalve een directe werking worden ontzegd. De verzoekster kan daarom 

de rechtstreekse schending van deze artikelen van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig inroepen 

(RvS 7 februari 1996, nr. 58.032 en RvS 1 april 1997, nr. 65.754). De bepalingen van het 

Kinderrechtenverdrag hebben ook niet tot gevolg dat de bepalingen van de Vreemdelingenwet hun 

geldingskracht zouden verliezen. 

 

Ten overvloede wordt er op gewezen dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat het de 

verzoekster en de vader van het kind “vrij (staat) te bepalen bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats mag 

hebben en een bezoekregeling uit te werken, rekening houdend met de verblijfssituatie van betrokkene”, 

wat door de verzoekster niet wordt weerlegd. Zij kan dan ook niet dienstig voorhouden dat door de 

bestreden beslissing enerzijds het leven van het kind wordt aangetast door een risico op scheiding van 

zijn moeder en anderzijds de moeder de mogelijkheid wordt ontnomen om het kind passende leiding en 

begeleiding te geven in zijn ontwikkeling. 

 

De schending van de artikelen 3 en 5 van het Kinderrechtenverdrag kan dan ook niet worden 

aangenomen. 

 

4.3.3.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, 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.” 

 

Wanneer de verzoekster een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 
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bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

In casu gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf, met name een beslissing die een einde 

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

(bijlage 21). In dat geval aanvaardt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) dat 

er een inmenging is en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden 

genomen. Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor 

het familie- en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de 

inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is 

door een of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en 

voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste 

standpunt is het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist 

evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

De Raad wijst erop dat de bestreden beslissing is gebaseerd op de Vreemdelingenwet, wat door de 

verzoekster niet wordt betwist. De inmenging is dus bij wet voorzien. Deze verblijfsreglementering heeft 

tot doel om de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen te controleren. Het is een vaststaand 

beginsel van internationaal recht dat de taak is van de Staat om de openbare orde te waarborgen en dat 

migratiecontrole daar uitdrukkelijk deel van uitmaakt (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en 

Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, 

Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De inmenging streeft aldus één van de in 

artikel 8, tweede lid, van het EVRM opgesomde doelen na. De volgende vraag die rijst is of de 

inmenging noodzakelijk is, met name gerechtvaardigd wordt door een dwingende sociale behoefte en 

proportioneel is met het nagestreefde doel (cf. EHRM 19 februari 1998, nr. 26102/95, Dalia v. Frankrijk, 

par. 52). 

 

Te dezen voert de verzoekster aan dat indien zij naar het buitenland dient te gaan, dit, ongeacht welke 

keuze zij maakt met betrekking tot haar kind, tot een schending van de belangen van haar kind en van 

de gezinsbelangen zal leiden. Zij laat evenwel na uiteen te zetten welke concrete belangen van haar 

kind en van haar gezin, dat slechts bestaat uit haarzelf en haar kind, door de bestreden beslissing 

zouden worden geschonden, evenals op welke wijze deze belangen zouden worden geschonden. 

 

In de bestreden beslissing wordt met betrekking tot een eventuele schending van artikel 8 van het 

EVRM gemotiveerd dat het de verzoekster “en de vader van het kind (…) vrij (staat) te bepalen bij wie 

het kind zijn hoofdverblijfplaats mag hebben en een bezoekregeling uit te werken, rekening houdend 

met de verblijfssituatie van betrokkene”. De verzoekster laat gelden dat deze motivering duidelijk wijst 

“op een beoordeling die geen rekening houdt met alle omstandigheden, waaronder mee het belang van 

het kind”. Zij laat evenwel na uiteen te zetten met welke omstandigheden en met welke concrete 

belangen van haar kind geen rekening zou zijn gehouden. Zij brengt verder geen enkel gegeven aan dat 

er op zou wijzen dat het onmogelijk is om samen met de vader van het kind te bepalen dat het kind zijn 

hoofdverblijfplaats bij haar kan hebben en dat onmogelijk een bezoekregeling kan worden uitgewerkt. 

Met een dergelijk summier betoog maakt zij niet aannemelijk dat de inmenging niet noodzakelijk zou 

zijn, en dus niet in verhouding zou staan tot het nagestreefde doel. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

4.3.3.5. Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht 

van de artikelen 42ter en 42quater van de Vreemdelingenwet, van de artikelen 3 en 5 van het 

Kinderrechtenverdrag en van artikel 8 van het EVRM, kan niet worden aangenomen. Evenmin toont de 

verzoekster aan dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout. 

 

4.3.4. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen op 

een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

4.3.5. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 
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5. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

 

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 tien juli tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 


