
  

 

 

X - Pagina 1 

 
 

 nr. 157 638  van 3 december 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ivoriaanse nationaliteit te zijn, op 3 september 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging  tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 3 augustus 2015 (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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 september 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 oktober 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

13 november 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van S. Peeters, die verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. 

DE WITTE, 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. Op 10 december 2002 wordt verzoeker opgepakt door de spoorwegpolitie omdat hij met een 

vervalst Canadees paspoort voorzien van een visum naar Londen trachtte te reizen. Op diezelfde dag 

wordt hem een bevel gegeven om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

1.2. Op 16 december 2002 dient verzoeker een asielaanvraag in. De asielaanvraag wordt op 22 januari 

2003 onontvankelijk verklaard. De gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken neemt een 

beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26bis). Op 18 
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februari 2003 beslist de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat er verder 

onderzoek vereist is inzake zijn asielaanvraag. Op 17 juni 2005 neemt de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling. Zijn 

beroep tegen deze beslissing wordt door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) 

verworpen op 18 april 2008 bij arrest nr. 10 185. 

 

1.3. Op 21 januari 2007 dient verzoeker een aanvraag in om machtiging tot een verblijf van langer dan 

drie maanden overeenkomstig het toenmalige artikel 9, derde lid en artikel 13 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). Op 2 oktober 2007 wordt verzoeker gemachtigd tot 

een verblijf van onbeperkte duur. Verzoeker krijgt een B-kaart op 12 december 2007. 

 

1.4. Op 7 juli 2011 dient verzoeker een aanvraag in tot wijziging van zijn identiteitsgegevens. Hij legt 

hiertoe een Nigeriaans paspoort neer op naam van D.-O., J. E. U. Op 6 november 2012 dient verzoeker 

een tweede aanvraag in tot wijziging van zijn identiteitsgegevens op basis van hetzelfde paspoort. Beide 

aanvragen worden op 14 juni 2012 respectievelijk 30 oktober 2013 geweigerd omdat de Federale 

Politie, Centrale Dienst voor Bestrijding van Valsheden Documenten heeft vastgesteld dat het paspoort 

vals is. 

 

1.5. Op 22 januari 2014 legt de verzoeker een nieuw Nigeriaans paspoort voor op naam van D.-O., J. 

E.U. 

Dit document blijkt een echt paspoort te zijn. 

 

1.6. Op 26 februari 2014 beslist de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) tot de intrekking van de 

verblijfsvergunning van verzoeker en wordt hem een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

afgeleverd. Het beroep tegen deze beslissing werd door de Raad verworpen op 11 juli 2014 bij arrest nr. 

132 664. 

 

1.7. Op 4 februari 2015 dient verzoeker een aanvraag in om een verblijfskaart als familielid van een 

Unieburger, met name als ouder van een minderjarige Unieburger.  

 

1.8. Op 3 augustus 2015 neemt de gemachtigde een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Verzoeker wordt hiervan in kennis 

gesteld op 4 augustus 2015. De motieven luiden als volgt: 

 

“in uitvoering van artikel 52, §4, 5
de

 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 van een verblijfs- kaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 4,02,2015 werd 

ingediend door: 

 

Naam: U 

Voornaam: J  

Nationaliteit; Ivoorkust  

(…) 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste-voorwaarden om te genieten van het recht op verbijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

Echter, er dient opgemerkt te worden dat betrokkene geen verblijfsrecht kan verwerven overeenkomstig 

artikel 40bis, §2, 5* van de wet van 15,12.1980, 

 

Artikel 40bis, §2, 5* van de wet van 15.12.1980 stelt dat 'als familie van de burger van de Unie worden 

beschouwd: (...) de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie, bedoeld in 

artikel 40, §4? eerste lid 2°. voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en hij daadwerkelijk over het 

hoederecht beschikt. 
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Uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat betrokkene sedert 27.06.2013 ingeschreven is op een 

ander adres dan de referentiepersoon. De voorgelegde huurovereenkomst dd. 15.02.2013 doet hier 

geen afbreuk aan. Er wordt. bijgevolg niet automatisch aangetoond dat de referentiepersoon te zijnen 

laste is en hij daadwerkelijk over het hoederecht beschikt’: 

 

Betrokkene legt volgende documenten voor als bewijs dat de referentiepersoon toch te zijnen laste is en 

hij daadwerkelijk over het hoederecht beschikt: 

- erkenningsakte dd. 18.10.2014, verslag van verwantschapsonderzoek (UZAntwerpen) waaruit blijkt 

dat betrokkene met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de biologische vader is van 

betrokkene 

- verklaring dd. 29.08,2014 vanwege de moeder van de referentiepersoon waarin ze stelt dat 

betrokkene en de referentiepersoon een goed contact hebben, en dat betrokkene afwisselend bij 

betrokkene en haar moeder verblijft Echter, gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en 

waarachtigheid kan getoetst worden, kan deze niet in overweging genomen worden in de beoordeling 

van de huidige aanvraag gezinshereniging. Bovendien werden er geen overige, officiële documenten 

betreffende deze aangehaalde verblijfsregeling voorgelegd. 

- document 'kinderopvang pasen 2013\ persoonlijke fiche en factuur Koraal speelpleinen dd. 

19.05.2014, beiden met vermelding van zowel betrokkene als de referentiepersoon 

 

Het geheel van de voorgelegde documenten zijn onvoldoende om aanvaard te worden ais afdoende 

bewijs dat betrokkene daadwerkelijk ten laste is van betrokkene. Uit deze stukken blijkt tevens niet dat 

betrokkene daadwerkelijk over het hoederecht over de referentiepersoon beschikt 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de voorwaarden van artikel 40biss §2t 5* van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

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

ingetrokken. 

 

Aan betrokkene wordt het bevel! gegeven 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.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de motiveringsverplichting, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel. Het middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“In casu verwijst verwerende partij naar artikel 40 bis, §2, 5°. 

Op basis van voormeld artikel krijgt de ouder van een minderjarige Unieburger een recht op 

gezinshereniging voor zover: 

- het kind voldoet aan de voorwaarden van een economisch niet-actieve Unieburger 

- het kind ten laste is van de ouder 

- de ouder het hoederecht heeft 

- de ouder voldoende bestaansmiddelen heeft 

- de ouder een ziekteverzekering heeft 

Verzoeker legde bij zijn aanvraag de volgende documenten neer: 

- erkenningsakte en verslag van verwantschapsonderzoek. Hiermee toont verzoeker aan dat hij zowel 

juridische als biologische de vader is van V. 

- verklaring vanwege de moeder. Hiermee toont verzoeker aan dat zij een minnelijke regeling hebben 

m.b.t. hun dochter V. en dat hij met andere woorden over een hoederecht beschikt. 

- Document kinderopvang pasen 2013, persoonlijke fiche en factuur Koraal speelpleinen met vermelding 

van de naam van verzoeker. Hiermee toont hij aan dat V. ten laste is van hem. 

Verwerende partij stelt dat, ondanks de voorgelegde stukken, verzoeker niet aantoont dat hij over een 

hoederecht beschikt en niet aantoont dat zijn dochter te zijnen laste is. 

Verzoeker beschikt wel degelijk over een hoederecht. Verzoeker komt nog heel goed overeen met de 

moeder van zijn dochter. Zij troffen een regeling waarbij V. een week bij moeder verblijft en de andere 

week bij verzoeker. Tijdens de vakantie verblijft zij afwisselend een maand bij moeder en een maand bij 

verzoeker. 

Ter staving van deze regeling, en dus van het hoederecht, legde verzoeker een verklaring van de 

moeder neer. Hierin wordt de afgesproken regeling en het goed en frequent contact tussen dochter en 

vader bevestigd. Verzoeker voegde de identiteitsgegevens van de moeder eveneens toe aan het 

dossier zodat verwerende partij, bij twijfel, deze verklaring kon toetsen. 
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Verwerende partij stelt dat dit niet volstaat en wijst op het gebrek aan een ‘officieel document’ 

aangaande deze verblijfsregeling. Verzoeker weet niet wat hij nog kan bijbrengen. Het is alsof 

verwerende partij een vonnis van de rechtbank eist vooraleer het bestaan van het hoederecht wordt 

aangenomen. Dit is niet redelijk. Verzoeker wordt zo ‘gestraft’ voor het minnelijk akkoord tussen hem en 

de moeder. Dit kan niet de bedoeling zijn en is een schending van het redelijkheidsbeginsel. Bovendien 

staat er nergens in de wet vermeld dat het hoederecht moet worden aangetoond aan de hand van 

officiële documenten zodat dat evengoed kan worden aangetoond aan de hand van feitelijkheden en 

ander bewijsmateriaal. 

Indien uw zetel toch oordeelt dat een vonnis moet worden voorgelegd, quod non, vraagt verzoeker extra 

tijd om dit in orde te brengen. 

Verzoeker volgt bovendien de schoolcarrière van zijn dochter op. Zo gaat hij steeds mee naar de 

oudercontacten en probeert hij zoveel als mogelijk betrokken te zijn. 

Over de definitie van het begrip hoederecht bestaat onduidelijkheid. Volgens de Kruipuntbank Migratie-

Integratie kan er worden verwezen naar de Europese rechtspraak die aan de grondslag ligt van deze 

bepaling.1 Het arrest Zhu en Chen van het Hof van Justitie van 09.10.2004 sprak een verblijfsrecht uit 

voor een ouder die daadwerkelijk zorgdraagt voor een EU-kin. 

Dit zorgcriterium stelt niet dat verzoeker V. steeds in zijn bewaring moet hebben. Het feit dat verzoeker 

dus niet langer bij V. woont, doet geen afbreuk aan het zorgcriterium en dus ook niet de aanwezigheid 

van het hoederecht. 

Aan de hand van de voorgelegde stavingsstukken blijkt duidelijk dat verzoeker zorg draagt voor zijn 

dochter en dus over een hoederecht beschikt. 

Verzoeker toonde tevens een factuur van de Koraal speelpleinen en het betalingsbewijs hiervan. Hieruit 

blijkt dat hij financieel mee instaat voor zijn dochter. Verzoeker legt daarnaast een document neer 

waaruit blijkt dat hij, als ouder van V., mee staat ingeschreven in de kinderopvang. 

Verwerende partij vermeld deze documenten in zijn beslissing maar motiveert op geen enkele wijze 

waarom deze niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker over hoederecht beschikt en V. ten laste 

heeft. Dit is een schending van de motiveringsplicht. Verzoeker weet niet waarom deze documenten niet 

volstaan, minsten waarom deze documenten de overige bewijzen niet aanvullen. 

Partijen komen overeen dat zij, gelet op de week-weekregeling, geen onderhoudsbijdrage verschuldigd 

zijn aan elkaar. De buitengewone kosten betalen zij allebei, ieder de helft. 

Bij zijn verzoekschrift legt verzoeker volgende nieuwe documenten neer: 

- Verklaring van moeder van 24.08.2015 

Nogmaals wordt de onderlinge regeling tussen partijen, zowel m.b.t. het hoederecht als m.b.t. de 

financiële kant van de zaak, uitgebreid uitgelegd en bevestigd door de moeder van V.. 

- Fotomateriaal 

Aan de hand van deze foto’s en video wordt de band tussen vader en dochter en dus het hoederecht 

van verzoeker duidelijk aangetoond (zie ook USB). 

o Foto’s in Bobbejaanland 

o Foto’s van het verblijf van de dochter bij verzoeker thuis 

o Foto’s van uitstappen van verzoeker met dochter 

o Foto’s waarop verzoeker dochter naar school brengt (tijdens carnaval) 

o Foto’s op school van de dochter 

o Foto’s van de communie van de dochter 

o Foto’s van Disneyland 

o Foto’s van Efteling 

o Foto’s van in het ziekenhuis bij een bezoek aan de vrouw van de neef van de moeder 

o Fotoalbum op de site van de school van dochter (‘onze ouders op bezoek’: http://3d.pulhof-

ls.be/#!album-717) 

- Verklaring van de werkgever van verzoeker waarin wordt bevestigd dat verzoeker op 

woensdagnamiddag stopt met werken om zijn dochter op te vangen. 

- Brieven van dochter aan verzoeker 

- Stukken waaruit blijkt dat verzoeker regelmatig kosten maakt voor zijn dochter, onder meer een Ipad 

voor kinderen bij Fnac, oorbellen bij Venizi Antwerp Tower, sportkledij, … . 

- Bewijs dat de school van V. hem belde 

De moeder is met V. op reis gegaan en kwam pas op 02.09.2015 terug. Verzoeker was hiermee niet 

opgezet maar de vlucht was al geboekt. De school belde bijgevolg verzoeker op om na te vragen waar 

V. bleef. Nogmaals toont dit aan dat verzoeker verantwoordelijk is voor en zorg draagt voor V. en dus 

over een hoederecht beschikt. 

- Sms’en tussen verzoeker en moeder (bevestiging verblijfsregeling) 

Uit deze stavingsstukken blijkt duidelijk dat verzoeker zijn dochter ten laste heeft en over een 

hoederecht beschikt. Er anders over oordelen zou onredelijk zijn. 
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Dat een flagrante schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt uit het feit dat verzoeker nooit 

gehoord is geweest, alvorens hem een bevel om het grondgebied te verlaten werd afgeleverd. 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State houdt de hoorplicht als algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur in dat tegen niemand een maatregel kan worden genomen die gegrond is op zijn 

persoonlijk gedrag en die zijn belangen zwaar kan treffen, zonder dat hem vooraf de gelegenheid wordt 

gegeven zijn standpunt uiteen te zetten en op nuttige wijze voor zijn belangen op te komen. 

Bij gebrek aan enige formele wetgeving ter zake, zal de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur van toepassing zijn als aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

1. De overheid neemt een individuele beslissing die de betrokkene ernstig in zijn belangen aantast 

2. De maatregel is gebaseerd op het persoonlijk gedrag van betrokkene, met name een gedrag dat hem 

als een tekortkoming wordt aangerekend 

In casu wordt aan verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 7, §1, 2° van de Vreemdelingenwet. Dergelijke beslissing houdt in dat aan verzoeker het 

grondgebied dient te verlaten en zijn dochter dient achter te laten. Het staat buiten twijfel dat dergelijke 

beslissing een maatregel uitmaakt die verzoeker in zijn belangen aantast (cf. RvS 1 juni 2009, nr. 

189.314; RvS 24 januari 2008, nr. 178.887). 

Aan verzoeker wordt in casu een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd in toepassing van 

artikel 7, §1, 2° van de Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is dan ook onmiskenbaar gestoeld 

op het persoonlijk gedrag van verzoeker. 

Aan beide voorwaarden is voldaan. De hoorplicht is bijgevolg van toepassing. Met andere woorden, de 

verwerende partij diende verzoeker de mogelijkheid te geven om zijn standpunt over een eventueel 

bevel om het grondgebied te verlaten uiteen te zetten. Bovendien diende verwerende partij verzoeker 

vooraf in kennis te stellen van het feit dat er overwogen werd een bevel om het grondgebied te verlaten 

te betekenen en verzoeker de kans te bieden om hierop te reageren. 

Het niet horen van verzoeker heeft dan ook een bepalende invloed gehad op de strekking van de 

bestreden beslissing, zodat de bestreden beslissing vernietigd dient te worden!” 

 

2.2. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388, FOQUET; RvS 20 september 2011, nr. 215.206, VANNESTE ;  RvS 5 december 2011, nr. 

216.669, GLORIE). De materiële motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve 

beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

In die zin legt het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

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

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

 

De schendingen van de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel worden onderzocht 

in het licht van artikel 40bis, § 2, 3° waarop de bestreden beslissing steunt. 

 

Artikel 40bis, § 2, 5° van de Vreemdelingenwet luidt: 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd : 

(…) 

5° de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie, bedoeld in artikel 

40, § 4, eerste lid, 2°, voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en hij daadwerkelijk over het 

hoederecht beschikt."  

 

Artikel 40bis, § 4, laatste lid van Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“Het in § 2, eerste lid, 5°, bedoelde familielid moet het bewijs leveren dat hij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn kind, burger van de Unie, te 

voorzien, om niet ten laste te komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en over een 

ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt. In het kader van de evaluatie van de 

bestaansmiddelen wordt met name rekening gehouden met hun aard en hun regelmaat.” 

 

2.3. In de voorbereidende werken (Parl. St., Kamer,2013-2014,DOC 53 3239/001 17) kan aangaande 

artikel 40bis, §2, 5°, van de Vreemdelingenwet het volgende gelezen worden, “Artikel 16 wil de les van 

het Hof van Justitie, die getrokken werd uit het arrest van 19 oktober 2004 betreffende de zaak Zu en 

Chen (C-200/02), in het Belgisch recht bekrachtigen. In het kader van latere zaken werd trouwens 

meermaals aan deze les herinnerd (zie met name arrest van 8 november 2012, Iida, C-40/11, In zijn 
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“Chen”-arrest heeft het Hof van Justitie voor recht verklaard dat artikel 18 EG (nu artikel 21 VWEU) en 

de richtlijn 90/364 betreffende het verblijfsrecht aan de minderjarige onderdaan van een lidstaat die 

gedekt is door een passende ziektekostenverzekering en die ten laste komt van een ouder die zelf 

onderdaan is van een derde staat en wiens bestaansmiddelen toereikend zijn om te voorkomen dat 

genoemde minderjarige ten laste komt van de overheidsfinanciën van de lidstaat van ontvangst, een 

recht om voor onbepaalde duur op het grondgebied van deze laatste staat te verblijven verlenen. In dat 

geval geven deze zelfde bepalingen de ouder die daadwerkelijk voor die onderdaan zorgt het recht met 

deze laatste in de lidstaat van ontvangst te verblijven. Bijgevolg moeten de lidstaten de ouder die een 

onderdaan van een derde staat is en wiens kind zich in een dergelijke situatie bevindt toestaan om met 

zijn kind op hun grondgebied te verblijven. Het doel is het nuttig effect van de rechten die verbonden zijn 

met het Europees burgerschap van het minderjarig kind te garanderen, in het bijzonder het recht op vrij 

verkeer waarvan hij krachtens artikel 21 van het VWEU geniet (zie arrest “Zu en Chen”, punten 45 en 

46). In de praktijk werd de verblijfssituatie van deze ouder tot op heden vanuit de invalshoek van de 

artikelen 9 en 9bis van de wet geregeld, krachtens de discretionaire bevoegdheid waarover de 

administratieve overheid principieel beschikt. Voortaan zullen de vader of de moeder van een 

minderjarige burger die zich in een situatie zoals die in de zaak “Zu en Chen” bevindt een beroep 

kunnen doen op een recht op verblijf, op basis van artikel 40bis van de wet”.  

 

Hieruit blijkt, zoals verzoeker terecht aanvoert, dat het de bedoeling is van de wetgever om de situatie te 

regelen van de ouder-derdelander van een minderjarige Unieburger die zich in een situatie bevindt zoals 

die in de zaak Zhu en Chen.  

 

Uit de zaak Zhu en Chen (HvJ 19 oktober 2014, pt. 41 en 43-45), de geciteerde voorbereidende werken 

en artikel 40bis, § 2, 5° en § 4, laatste lid van de Vreemdelingenwet blijkt dat de voorwaarden van een 

passende ziektekostenverzekering; het ten laste zijn van een minderjarige Unieburger; het beschikken 

over toereikende bestaansmiddelen en de daadwerkelijke zorg voor de minderjarige Unieburger op 

cumulatieve wijze worden vooropgesteld.  

 

De Raad benadrukt tenslotte dat, wat betreft de voorwaarden in artikel 40bis, § 2, 5° van de 

Vreemdelingenwet, er geen wettelijke bewijsregeling voorhanden is en het bewijs van het vervuld zijn 

van de voorwaarden aldus vrij is. Deze vrije feitenvinding en -appreciatie impliceert dat de bevoegde 

administratieve overheid discretionair oordeelt of verzoekende partij het bewijs van de voorwaarden 

levert. Hierop oefent de Raad een wettigheidstoetsing uit. 

 

2.4. In casu wordt vastgesteld dat de minderjarige dochter van verzoeker de Poolse nationaliteit heeft. 

De dochter van verzoeker is in dit geval de minderjarige Unieburger die als referentiepersoon fungeert 

voor de verblijfsaanvraag van verzoeker.  

 

Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn in punt 1.7. vermelde 

aanvraag volgende documenten voorlegde: 

- erkenningsakte van 16 oktober 2014 en een verslag van verwantschapsonderzoek van 17 juli 2014 

- een schriftelijke verklaring van 29 juni 2014 vanwege de moeder van de dochter waarin zij stelt 

verzoeker en zijn dochter een goed contact hebben en dat de dochter afwisselend bij verzoeker en de 

moeder verblijft 

- een document “kinderopvang pasen 2013”, een persoonlijke fiche en een factuur Koraal speelpleinen 

van 19 mei 2014 waarin de naam van verzoeker en de dochter worden vermeld 

- een arbeidsovereenkomst 

- huurovereenkomst 

- loonfiches.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de gemachtigde betwist dat verzoeker de biologische vader 

van de referentiepersoon is, zoals de voorgelegde erkenningsakte van 16 oktober 2014 aangeeft. In het 

kader van artikel 40bis, § 2, 5° van de Vreemdelingenwet volstaat een biologische band evenwel niet 

om een verblijfsrecht te verkrijgen. De ouder-derdelander dient tevens aan te tonen dat de 

referentiepersoon, d.i. de minderjarige Unieburger, te zijnen laste is en dat hij daadwerkelijk over het 

hoederecht beschikt. 

 

2.5. In de bestreden beslissing stelt de gemachtigde vooreerst vast dat uit de gegevens van het 

rijksregister blijkt dat verzoeker sinds 27 juni 2013 is ingeschreven op een ander adres dan zijn dochter, 

in casu de referentiepersoon. Dit wordt niet betwist en vindt steun in het administratief dossier. De 

gemachtigde kon op kennelijk redelijke wijze stellen dat de voorgelegde huurovereenkomst van 15 
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februari 2013 geen afbreuk doet aan het feit dat verzoeker en zijn dochter op verschillende adressen 

staan ingeschreven. In het licht van dit niet-betwiste feit kon de gemachtigde even redelijk besluiten dat 

bijgevolg “niet automatisch” aangetoond is dat de dochter ten laste is van verzoeker en dat hij 

daadwerkelijk over het hoederecht beschikt.  

 

2.6. Vervolgens bespreekt de gemachtigde de schriftelijke verklaring van 29 juni 2014 en het document 

‘kinderopvang pasen 2013’, de persoonlijke fiche en de factuur Koraal speelpleinen van 19 mei 2014 en 

motiveert hij als volgt:  

“- verklaring dd. 29.08,2014 vanwege de moeder van de referentiepersoon waarin ze stelt dat 

betrokkene en de referentiepersoon een goed contact hebben, en dat betrokkene afwisselend bij 

betrokkene en haar moeder verblijft Echter, gezien een verklaring op eer niet op zijn feitelijkheid en 

waarachtigheid kan getoetst worden, kan deze niet in overweging genomen worden in de beoordeling 

van de huidige aanvraag gezinshereniging. Bovendien werden er geen overige, officiële documenten 

betreffende deze aangehaalde verblijfsregeling voorgelegd. 

- document 'kinderopvang pasen 2013\ persoonlijke fiche en factuur Koraal speelpleinen dd. 

19.05.2014, beiden met vermelding van zowel betrokkene als de referentiepersoon” 

 

De gemachtigde besluit dat het geheel van de voorgelegde documenten onvoldoende is om aanvaard te 

worden als afdoende bewijs dat de dochter daadwerkelijk ten laste is van verzoeker. Voorts besluit hij 

dat uit deze stukken tevens niet blijkt dat verzoeker daadwerkelijk over het hoederecht van de dochter 

beschikt. Aldus wordt vastgesteld dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis, § 2, 

5° van de Vreemdelingenwet zodat het recht op verblijf wordt geweigerd.  

 

In tegenstelling tot wat verzoeker beweert blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing op 

afdoende wijze waarom de voorgelegde documenten in casu niet volstaan. De bestreden beslissing is 

gesteund op twee motieven, met name dat er geen afdoende bewijs is dat dochter daadwerkelijk ten 

laste is van verzoeker, enerzijds, en dat tevens niet blijkt dat verzoeker daadwerkelijk over het 

hoederecht van de dochter beschikt, anderzijds. Aangezien de vooropgestelde voorwaarden, zoals 

vermeld in punt 2.3., op cumulatieve wijze moeten worden vervuld, volstaat de vaststelling dat niet is 

voldaan aan één van de vooropgestelde voorwaarden om het verblijfsrecht te weigeren.  

 

2.7. Verzoeker voert aan dat hij wel degelijk over een hoederecht beschikt en hij verwijst daarvoor naar 

de voorgelegde verklaring waaruit moet blijken dat een week om week-verblijfsregeling werd 

afgesproken met de moeder van zijn dochter. Verzoeker stelt dat nergens in de wet wordt vermeld dat 

het hoederecht moet worden aangetoond aan de hand van officiële documenten en dat hij wordt 

“gestraft” voor het minnelijk akkoord tussen hem en de moeder van zijn dochter.  

 

Het gegeven dat de wet niet uitdrukkelijk stelt dat het hoederecht moet worden aangetoond aan de hand 

van de officiële documenten en dat in casu een vrije bewijsregeling geldt, doet geen afbreuk aan de 

beoordelingsvrijheid waarover de gemachtigde beschikt wanneer hij nagaat of de voorwaarden in artikel 

40bis, § 2, 5° van de Vreemdelingenwet zijn vervuld. 

Dit artikel vereist dat de ouder-derdelander daadwerkelijk over het hoederecht beschikt. Zowel 

verzoeker als verwerende partij geven aan dat voor het begrip “hoederecht” kan worden terug 

gekoppeld naar de zaak Zhu en Chen, waar het Hof van Justitie belang hechtte aan het feit dat de 

ouder-derdelander daadwerkelijk zorg draagt voor de minderjarige Unieburger dat ten zijnen laste is. 

Hierbij moet worden vastgesteld dat de voorwaarden dat de minderjarige Unieburger “ten laste” is van 

de ouder-derdelander, enerzijds, en dat deze ouder-derdelander de “daadwerkelijke zorg” draagt voor 

de minderjarige Unieburger, anderzijds, in wezen elkaars spiegelbeeld zijn. Wat wordt beoogd met het 

stellen van deze voorwaarden is dat een feitelijke situatie wordt aangetoond waaruit blijkt dat de 

minderjarige Unieburger afhankelijk is van de ouder, waarbij deze afhankelijkheid voortvloeit uit de 

omstandigheid dat het kind daadwerkelijk wordt verzorgd door de ouder die het verblijfsrecht vraagt. 

Deze daadwerkelijke zorg slaat niet enkel op een emotionele zorg maar omvat tevens de materiële zorg 

voor het kind, bijvoorbeeld voor wat betreft de huisvesting en het levensonderhoud van het kind, alsook 

het toezicht, de opvoeding en de opleiding van het kind. Al deze elementen van “ten laste” zijn en 

“daadwerkelijke zorg” maken deel uit van het ouderlijk gezag, waartoe het hoederecht, ook wel gekend 

als het recht van bewaring (d.i. het recht om het kind bij zich te houden), behoort.  

Zoals verzoeker terecht betoogt kan dit hoederecht, of recht van bewaring, worden gedeeld indien de 

ouders gescheiden zijn of niet langer samenleven.  

 

In casu werd met betrekking tot het hoederecht enkel een verklaring van de moeder van de dochter 

voorgelegd waarin zij verklaart dat de dochter en verzoeker een goed contact hebben en dat de dochter 
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afwisselend bij de moeder en bij verzoeker verblijft. In het kader van het belang en de bescherming van 

het betrokken kind, enerzijds, en het verhinderen van misbruik, anderzijds, is niet kennelijk onredelijk dat 

de gemachtigde aan een verklaring op eer weinig tot geen bewijswaarde hecht daar zulke verklaring 

inderdaad moeilijk op de feitelijkheid en waarachtigheid ervan kan worden getoetst.  

 

Bovendien moet worden benadrukt dat artikel 40bis, § 2, 5° van de Vreemdelingenwet vereist dat het 

hoederecht “daadwerkelijk” wordt uitgeoefend. In dit opzicht is het niet kennelijk onredelijk om een 

loutere verklaring niet te weerhouden als een bewijs van het feit dat verzoeker daadwerkelijk over het 

hoederecht beschikt, zonder dat daartoe bijkomende stukken worden voorgelegd die de 

daadwerkelijkheid van het hoederecht op afdoende wijze staven.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker verder slechts een document “kinderopvang pasen 

2013”, een persoonlijke fiche en een factuur Koraal speelpleinen van 19 mei 2014 voorlegde waarin zijn 

naam en de naam van zijn dochter worden vermeld.  

 

In het licht van het gering aantal en weinig bewijskrachtigde stukken en elementen waarvan de 

gemachtigde kennis had ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing, met name een enkele 

verklaring op eer van de moeder en het gegeven dat verzoeker een aantal keren financieel heeft 

bijgedragen aan de opvang van de dochter, acht de Raad het niet kennelijk onredelijk dat de 

gemachtigde besluit dat dit geheel van de voorgelegde documenten onvoldoende is om aanvaard te 

worden als afdoende bewijs dat de dochter ‘daadwerkelijk’ ten laste is van verzoeker. Evenmin is het, in 

het licht van het bovengestelde, kennelijk onredelijk om te besluiten dat uit de stukken tevens niet blijkt 

dat verzoeker ‘daadwerkelijk’ over het hoederecht van de dochter beschikt.  

  

2.8. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat hij de schoolcarrière van zijn dochter opvolgt, steeds 

meegaat naar de oudercontacten en zoveel mogelijk probeert betrokken te zijn. Hij stelt financieel mee 

in te staan voor zijn dochter en legt een document neer waaruit blikt dat hij, als ouder, mee staat 

ingeschreven in de kinderopvang. Hij voegt bij zijn verzoekschrift tevens een nieuwe verklaring van de 

moeder van 24 augustus 2015 waarbij de onderlinge regeling zowel m.b.t. het hoederecht als de 

financiële kant van de zaak, uitgebreid worden uitgelegd en bevestigd. De identiteitsgegevens van de 

moeder worden tevens overgemaakt zodat de verklaring kan worden getoetst. Voorts voegt verzoeker 

fotomateriaal toe, een verklaring van zijn werkgever waaruit blijkt dat verzoeker woensdagnamiddag 

stopt met werken om zijn dochter op te vangen, brieven van zijn dochter, stukken waaruit blijkt dat 

verzoeker kosten maakt voor zijn dochter, sms’en tussen verzoeker en moeder en het bewijs dat de 

school van zijn dochter hem belde. Verzoeker voert aan dat hieruit duidelijk blijkt dat hij over het 

hoederecht beschikt.  

 

De Raad benadrukt dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing dient beoordeeld te 

worden in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon 

beschikken om deze beslissing te nemen. Dit betekent derhalve dat de stukken waarop het bestuur zich 

kan baseren voor het nemen van de bestreden beslissing zich in het administratief dossier moeten 

bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing aan het bestuur moeten worden overgemaakt. 

De Raad stelt vast dat de stukken of elementen die heden aan het verzoekschrift worden gevoegd, niet 

werden overgemaakt aan de gemachtigde zodat hem niet verweten kan worden geen rekening te 

hebben gehouden met deze stukken en elementen bij het nemen van de bestreden beslissing.  

Met het bijbrengen van nieuwe elementen en nieuwe stukken vraagt verzoeker eigenlijk een feitelijke 

herbeoordeling van de gegevens van de zaak. De Raad kan geen rekening houden met elementen en 

documenten die slechts naderhand in het verzoekschrift worden neergelegd aangezien hij enkel een 

wettigheidscontrole uitoefent op de bestreden beslissing. De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden 

door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met gegevens die dateren van na de bestreden 

beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194.395). Het staat verzoeker vrij om deze nieuwe elementen en 

stukken in het kader van een nieuwe verblijfsaanvraag voor te leggen. Aangezien de Raad de 

regelmatigheid van een beslissing beoordeelt in functie van de gegevens waarover de gemachtigde ten 

tijde van het nemen van de beslissing kon beschikken, kan de Raad niet ingaan op de vraag van 

verzoeker extra tijd te krijgen om een vonnis met betrekking tot het hoederecht in orde te brengen.  

 

2.9. Verzoeker meent dat de gemachtigde onzorgvuldig heeft gehandeld door hem niet te horen 

alvorens een bevel om het grondgebied te verlaten aan hem af te leveren.  

 

Verzoeker diende op 4 februari 2015 een aanvraag in om een verblijfskaart als familielid van een 

Unieburger. Verzoeker werd naar behoren gehoord in het kader van deze verblijfsprocedure met oog op 
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gezinshereniging. Hij kon naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar maken over de 

onrechtmatigheid van zijn verblijf en alle redenen aanbrengen die overeenkomstig artikel 40bis, § 2, 5°  

van de Vreemdelingenwet kunnen rechtvaardigen dat de gemachtigde een verblijfsrecht toekent in het 

kader van gezinshereniging en afziet van de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. De 

verblijfsaanvraag werd geweigerd op 3 augustus 2015. De Raad stelt vast dat de aflevering van het 

bevel om het grondgebied te verlaten, omdat zijn legaal verblijf in België is verstreken, in casu nauw 

samenhangt met de vaststelling dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 40bis, § 2, 5° 

van de Vreemdelingenwet om het verblijfsrecht in België te verkrijgen in het kader van gezinshereniging. 

 

Indien een vreemdeling naar behoren is gehoord in het kader van een verblijfsprocedure, dan komt het 

de Raad niet kennelijk onredelijk voor dat de vreemdeling niet noodzakelijkerwijze terug wordt gehoord 

in het kader van een bevel om het grondgebied te verlaten, wanneer dit bevel nauw verbonden is met 

de weigering van een verblijfsaanvraag. Er moet worden benadrukt dat het hoorrecht niet mag worden 

aangewend om een administratieve procedure nodeloos te rekken.  

 

De Raad benadrukt voorts dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de bestuursoverheid evenzeer 

geldt ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig bestuursrecht, de 

burger. In het kader van verblijfsaanvraag op grond van artikel 40bis, § 2, 5° van de Vreemdelingenwet 

rust de bewijslast bij verzoeker die ertoe gehouden is om zelf zorgvuldig te zijn bij het indienen van de 

aanvraag en alle relevante stukken en elementen aan te brengen zodat de gemachtigde kan beoordelen 

of hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden van artikel 40bis, § 2, 5° van de Vreemdelingenwet. De 

verplichting die in casu rust op de verzoeker, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  

De Raad stelt vast dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met alle stukken die verzoeker nuttig 

achtte om te laten vaststellen dat zijn dochter ten zijnen laste is en dat hij daadwerkelijk over het 

hoederecht beschikt.  

Waar de gemachtigde op goede gronden vast stelt dat “Het geheel van de voorgelegde documenten zijn 

onvoldoende om aanvaard te worden ais afdoende bewijs dat betrokkene daadwerkelijk ten laste is van 

betrokkene. Uit deze stukken blijkt tevens niet dat betrokkene daadwerkelijk over het hoederecht over 

de referentiepersoon beschikt” kan worden afgeleid dat verzoeker nalatig was of zich onvoldoende 

informeerde, maar niet dat de gemachtigde op basis van een incorrecte feitenvinding of met miskenning 

van de voorliggende gegevens tot de bestreden beslissing is gekomen of deze onzorgvuldig heeft 

voorbereid. 

 

Waar verzoeker nieuwe stukken en elementen bij zijn verzoekschrift voegt, moet worden vastgesteld dat 

deze stukken en elementen niet aan de gemachtigde kenbaar werden gemaakt in het kader van zijn 

verblijfsaanvraag. Verzoeker had alle mogelijkheden om zijn standpunt hieromtrent kenbaar te maken 

alvorens de verblijfsweigering en het daarmee gepaarde bevel werden genomen op 3 augustus 2015. 

Hij heeft dit evenwel nagelaten zodat de gemachtigde er ook geen rekening mee kon houden alvorens 

de verblijfsweigering en het daarmee gepaarde gepaarde bevel te nemen. Verzoeker licht niet toe 

waarom hij in gebreke is gebleven om deze stukken en elementen tijdig voor te leggen en geeft 

bijgevolg geen blijk van overmacht of andere redenen die zijn onzorgvuldigheid kunnen verschonen.  

 

2.10. Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing, die 

bestaat uit een verblijfsweigering en een bevel om het grondgebied te verlaten, niet zorgvuldig werd 

voorbereid, noch dat de bestreden beslissing tot stand is gekomen met miskenning van de voorliggende 

gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding.  

Een schending van de materiële motiveringsplicht noch van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

aangetoond.  

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel, wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing. In casu toont verzoeker niet aan dat de gevolgtrekkingen die 

gemachtigde uit de vermelde feitelijke vaststellingen afleidt, kennelijk onredelijk zijn. Het 

redelijkheidsbeginsel werd niet geschonden. 

 

Het eerste middel is niet gegrond.  

 

2.11. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM). Het middel wordt als volgt toegelicht: 
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“Dat bovendien verzoeker meent dat de beslissing een inbreuk uitmaakt op grond van artikel 8 van het 

EVRM. 

Uit de bestreden beslissing van verzoeker blijkt dat verwerende partij weet heeft van het feit dat zijn 

minderjarige dochter in België verblijft. 

Desondanks heeft verwerende partij hier onvoldoende rekening mee gehouden in de bestreden 

beslissing. 

Dat verzoeker een bevel om het grondgebied mocht ontvangen. 

Wat beoogt verwerende partij hiermee? Dient verzoeker zijn dochter achter te laten? 

Dit is onmogelijk, minstens maakt dit een schending uit van art 8 van het EVRM! 

Volgens rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van Mens is de verwijdering van een 

persoon uit het land waar zijn gezinsleden wonen, echter niet steeds te rijmen met de bescherming van 

een (bestaand) gezinsleven ( zie G. MAES, “vreemdelingen zonder legaal verblijf met Belgische 

kinderen: uitzetting van onderdanen of beschermd gezinsleven als hefboom voor regelmatig verblijf”, 

T.Vreemd. 2005, 332). De feitelijke situatie van het gezin zal het voorwerp uitmaken van een concreet 

onderzoek en er zal rekening moeten gehouden worden met het proportionaliteitsprincipe ( 

L.WALLEYN, “ recente rechtspraak over ouders van Belgische kinderen in onregelmatig verblijf”, 

T.Vreemd 2006,403). 

Artikel 8 lid 1 EVRM waarborgt het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven. 

Art. 8 lid 2 EVRM geeft aan dat inmenging door overheden op dit gezinsleven onder bepaalde 

voorwaarden is toegestaan. Het is vereist dat voormelde inmenging noodzakelijk moet zijn in het belang 

van de democratische samenleving. Er moet dus sprake zijn van een ‘pressing social need’. 

Om te bepalen of aan de voorwaarde van noodzakelijkheid wordt voldaan moet er een 

belangenafweging en proportionaliteitstoets plaatsvinden tussen het algemene belang en het individuele 

belang van de vreemdeling. 

Indien men hier een belangenafweging maakt zal men tot de vaststelling komen dat de individuele 

belangen van verzoeker zwaarder doorwegen. 

Zijn integratie, zijn langdurig verblijf en het feit dat verzoeker nooit enige strafbare feiten heeft gepleegd, 

wegen zwaarder door. 

Er is immers geenszins sprake van een eventueel gevaar voor de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn. Noch is er sprake van wanordelijkheden en strafbare feiten of 

vormt hij een gevaar voor de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van 

anderen. Bijgevolg dient zijn recht op een gezinsleven gerespecteerd te worden! 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient te worden nagegaan of er hinderpalen worden aangevoerd voor het 

uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen dergelijke hinderpalen kunnen worden vastgesteld, zal er geen sprake zijn van een 

gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

Dat er in hoofde van verzoeker wel degelijk sprake is van hinderpalen die de terugkeer bemoeilijken! 

Hoe kan hij een normaal en effectief gezinsleven onderhouden, als verzoeker terug dient te keren en 

zijn minderjarige dochter achterblijft in België?! 

Dat de beslissing van dienst vreemdelingenzaken niet redelijk te verantwoorden is met artikel 8 van het 

EVRM dat het recht op een privé en gezinsleven waarborgt. 

Dat de afweging van de redenen niet op een grondige en evenwichtige wijze werd gedaan, meer nog, 

deze is in strijd met de Europese regelgeving. 

Dat de Raad van State zich hier bovendien reeds over uitsprak in arrest nr. 2010.029 van 22.12.2010: 

“Overwegende dat artikel 8 van het EVRM niet van openbare orde is doch als hogere norm boven de 

Vreemdelingenwet staat; dat de algemene stelling in het bestreden arrest dat een ‘rechtmatige’ 

toepassing van de Vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan uitmaken, niet 

volstaat; dat de toepassing van de Vreemdelingenwet bij het nemen van de bestreden beslissingen, 

zeker wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de voorwaarden van art 8 van het 

EVRM moet worden getoetst; dat uit de overwegingen van het bestreden arrest niet blijkt dat de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen is nagegaan of de verwerende partij in haar beslissing tot weigering 

van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM 

heeft voldaan, met name wat betreft de noodzaak in een democratische samenleving van inmenging in 

het gezinsleven van de verzoekende partijen en hun zoon anderzijds; dat het niet volstaat daartoe te 

stellen dat de verzoekende partijen zich door hun zoon kunnen laten vergezellen en dat noch de formele 

motiveringsplicht noch artikel 8 van het EVRM een nadere motiveringsplicht omvatten; dat de verwijzing 

naar de mogelijkheid om zich door de zoon te laten vergezellen immers geen onderzoek naar de 

noodzaak van de inmenging in het gezinsleven door een verwijdering aantoont; dat het tweede middel in 

die mate gegrond is.” 
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De bestreden beslissing dient vernietigd te worden, aangezien verwerende partij geen enkele afweging 

heeft gemaakt m.b.t. het gezinsleven van verzoeker! Dat DVZ het zorgvuldigheidsbeginsel flagrant 

schendt door hier geen rekening mee te houden in de bestreden beslissing. DVZ dient rekening te 

houden met ALLE aangehaalde elementen.” 

 

2.12. Artikel 8 van het EVRM houdt geen bijzondere motiveringsplicht in, maar de Raad gaat als 

annulatierechter wel na of de burgemeester in casu niet op kennelijk onredelijke wijze of in strijd met de 

voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot zijn beslissing is gekomen in het licht van artikel 8 

van het EVRM (RvS 29 juni 2010, nr. 205.942; RvS 22 juli 2013, nr. 224.386). 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.’  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben (EHRM 11 juli 2000, nr. 29192/95, Ciliz v. Nederland, par. 66; EHRM 10 juli 2014, nr. 52701/09, 

Mungenzi v. Frankrijk, par. 46; EHMR 10 juli 2014, nr; 2260/10, Tanda-Muzinga v. Frankrijk, par. 68; 

EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 84). 

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het gezinsleven, veronderstelt het bestaan van een 

gezinsleven.  

 

Wanneer een schending van het recht op respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de Raad 

dan ook in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd op het recht op respect voor het privé- en/of familie- en 

gezinsleven door het nemen van de bestreden beslissing.  

 

De Raad benadrukt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker toekomt, nu hij een schending van 

artikel 8 van het EVRM aanvoert, om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op 

voldoende precieze wijze het bestaan van het door hem ingeroepen gezinsleven aan te tonen, alsook 

de wijze waarop de bestreden beslissing deze heeft geschonden.  

 

 

Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het 

tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

2.13. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip gezinsleven niet dat het een autonoom begrip is dat 

onafhankelijk van het nationale recht dient te worden geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet 

sprake is van een gezinsleven is in beginsel een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid 

van effectief beleefde nauwe persoonlijke banden  (zie EHRM 12 juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. 

Finland, § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 93).  

 

Uit artikel 8 EVRM volgt dat een kind geboren uit een huwelijk of binnen een samenwonend koppel, ipso 

jure deel uitmaakt van die relatie. Hier worden voldoende hechte gezinsbanden vermoed (EHRM 8 

januari 2009, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, par. 30). Het is evenwel niet 

noodzakelijk dat het kind binnen een huwelijk of een andere samenlevingsvorm is geboren, aangezien 

vanaf het moment van de geboorte en wegens dat feit zelf, er tussen het minderjarig kind en zijn ouder 

een natuurlijke band ontstaat die gelijkstaat met een gezinsleven (EHRM 21 juni 1988, nr. 10730/84, 

Berrehab v. Nederland, par. 21). Om in zulke situatie een voldoende graad van ‘gezinsleven’ vast 

stellen, die valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM, is de samenwoning van de ouder 
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met het minderjarig kind niet noodzakelijk; wel moeten andere factoren worden voorgelegd die aantonen 

dat de relatie tussen de betrokken ouder en het minderjarig kind voldoende standvastig is om de facto 

gezinsbanden te creëren, zoals de erkenning van een kind, de bijdragen voor de zorg en opvoeding van 

het kind, en de kwaliteit en regelmatigheid van het contact (‘Although co-habitation may be a 

requirement for such a relationship, however, other factors may also serve to demonstrate that a 

relationship has sufficient constancy to create de facto family ties’, EHRM 8 januari 2009, Joseph 

Grant/Verenigd Koninkrijk, § 30). 

 

2.14. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing artikel 8 EVRM schendt daar er geen 

belangenafweging heeft plaats gehad in het licht van het gezinsleven met zijn dochter.  

 

In het licht van wat is uiteengezet in punten 2.12. en 2.13., gaat de Raad vooreerst na of er op het 

moment van de bestreden beslissing factoren aanwezig waren die wijzen op een beschermenswaardig 

gezinsleven tussen verzoeker en zijn minderjarig kind waarmee de gemachtigde rekening had moeten 

houden.  

 

Zoals eerder uiteengezet in punt 2.7. vormen “ten laste” zijn en “daadwerkelijk zorg” elkaars 

spiegelbeelden. Het zijn tevens elementen die deel uitmaken van het ouderlijk gezag. Het hoederecht, 

ook wel gekend als het recht van bewaring (d.i. het recht om het kind bij zich te houden), is een 

onderdeel van het ouderlijk gezag. Al deze elementen zijn in wezen factoren die kunnen aantonen dat 

de relatie tussen de betrokken ouder en het minderjarig kind voldoende standvastig is om de facto 

gezinsbanden te creëren, zoals uiteengezet in punt 2.13.  

 

Evenwel stelt de gemachtigde in de bestreden beslissing vast dat, onverminderd de erkenningsakte, er 

geen afdoende bewijs voorhanden is dat de dochter daadwerkelijk ten laste is van verzoeker en dat 

tevens niet blijkt dat verzoeker daadwerkelijk over het hoederecht van zijn dochter beschikt. Uit de 

bespreking van het eerste middel blijkt dat verzoeker niet aantoont dat deze beoordeling onzorgvuldig 

dan wel kennelijk onredelijk is.  

 

Verzoeker toont met zijn huidig betoog evenmin aan dat op het moment van de bestreden beslissing het 

bestaan van een de facto gezinsleven op afdoende wijze was aangetoond of dat de gemachtigde kennis 

had of moest hebben van het bestaan van een de facto gezinsleven. Zoals impliciet blijkt uit de 

motieven van de bestreden beslissing, werd er - buiten een erkenning van zijn dochter -  geen afdoende 

elementen en stukken voorgelegd, bijvoorbeeld aangaande bijdragen voor zorg en opvoeding of de 

kwaliteit en regelmatigheid van contact, die aantoonden dat de relatie tussen verzoeker en zijn dochter 

voldoende standvastig zijn om de facto gezinsbanden te creëren. Verzoeker toont niet aan dat de 

gemachtigde op het moment van de bestreden beslissing en in het licht van de voorgelegde 

documenten op de hoogte diende te zijn van het bestaan van een feitelijk gezinsleven waarmee de 

gemachtigde in het kader van een belangenafweging onder artikel 8 EVRM rekening diende te houden. 

Bijgevolg maakt verzoeker een schending van artikel 8 EVRM niet aannemelijk.  

 

In zoverre verzoeker nieuwe elementen en stukken voegt bij het verzoekschrift om het bestaan van een 

gezinsleven, beschermingswaardig onder artikel 8 EVRM, aan te tonen, wijst de Raad op de 

mogelijkheid om op basis van deze nieuwe elementen en stukken een nieuwe aanvraag op basis van 

artikel 40bis, § 2, 5° van de Vreemdelingenwet in te dienen. Zodoende staat er voor verzoeker nog een 

wettelijke mogelijkheid open ter bescherming van het recht op zijn gezinsleven. Het komt evenwel 

verzoeker toe het bestaan van een feitelijk gezinsleven zo afdoende mogelijk te staven.  

 

Het tweede middel is niet gegrond.  

 

2.15. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van het VN Kinderrechtenverdrag en van 

aritkel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Het middel wordt als volgt uiteengezet:  

 

“Art 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: “Bij het nemen van een beslissing tot 

verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land”  

Deze bepaling is een indirecte verwijzing naar het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.  

De dochter van verzoeker heeft het recht om beide ouders te kennen en door hen te worden verzorgd, 

dit wordt expliciet verklaard in artikel 7 § 1 van de Internationale Verklaring betreffende de Rechten van 

het Kind (IVRK):  
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“Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte het recht op een 

naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te 

kennen en door hen te worden verzorgd.”  

Victoria heeft het recht op een relatie met beide ouders, verzoeker kan daarom niet terugkeren naar zijn 

land van herkomst!  

Immers art 9 van de Internationale Verklaring betreffende de Rechten van het Kind verklaart het 

volgende:  

“1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders 

tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten onder voorbehoud van de mogelijkheid van rechterlijke 

toetsing, in overeenstemming met het toepasselijk recht en de toepasselijke procedures, beslissen dat 

deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn 

in een bepaald geval, zoals wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de 

ouders, of wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten 

aanzien van de verblijfplaats van het kind.  

2. In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle betrokken partijen de gelegenheid te 

krijgen aan de procedures deel te nemen en hun standpunten naar voren te brengen. 12  

3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of beide ouders is 

gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en rechtstreeks contact met beide ouders 

te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang van het kind.”  

Dat het duidelijk is dat de dochter van verzoeker het recht heeft om een band met haar vader te 

onderhouden en dat zij die kans moet krijgen!  

België heeft, als staat die de IVRK heeft ondertekend, de plicht om te waarborgen dat een kind niet 

wordt gescheiden van zijn/haar ouders. Hierop bestaat één uitzondering: een scheiding is mogelijk als 

de bevoegde autoriteiten vinden dat dit noodzakelijk is in het belang van het kind.  

Dat duidelijk mag blijken dat dit niet het geval is. Hier wordt met het welzijn van de kinderen gespeeld!  

Hoe kan Victoria een band opbouwen met haar vader, als hij wordt teruggestuurd en zij zelf de 

Belgische nationaliteit heeft, hier schoolloopt en hier opgroeit?  

Bovendien sprak het Europees Hof zich reeds uit in een vergelijkbare zaak, nl: Case of Nunez v. 

Norway (Application no. 55597/09) - 28 June 2011  

In dit arrest wordt het volgende vermeld:  

§1. It is to be noted that from their birth in 2002 and 2003, respectively, until the City Court’s judgment of 

24 May 2007 in the custody case, the children had been living permanently with the applicant, who had 

also assumed their daily care since her separation from their father in October 2005. (…) As observed 

by the Supreme Court minority, together with the father, the applicant was the most important person in 

the children’s lives.  

§2. Also, an equally important consequence of the said judgment of 24May 2007 was that the children, 

who had lived all their lives in Norway, would remain in the country in order to live with their father, a 

settled immigrant.  

§3. Moreover, in the assessment of the Supreme Court’s minority, the children had experienced stress, 

presumably due to the risk of their mother’s being expelled as well as disruption in their care situation, 

first by their parents’ being separated, then by being moved from their mother’s home to that of their 

father. They would have difficulty in understanding the reasons were they to be separated from their 

mother. Pending her expulsion and the two-year re-entry ban she would probably not return to Norway 

and it was uncertain whether they would be able to visit her outside Norway. The Court has taken note 

that, as observed by the Supreme Court’s majority, Mr O. stated that, in the event that the applicant 

were to be expelled, he would facilitate contacts between the children and her, notably during summer 

and Christmas holidays. According to the Supreme Court’s majority, there was no reason to assume that 

it would not be possible to maintain contact between the children and the applicant during the expulsion 

period. Nevertheless, the Court observes that, as a result of the decisions taken in the expulsion case 

and in the custody case, the children would in all likelihood be separated from their mother practically for 

two years, a very long period for children of the ages in question. There is no guarantee that at the end 

of this period the mother would be able to return. Whether their separation would be permanent or 

temporary is in the realm of speculation. In these circumstances, it could be assumed that the children 

were vulnerable, as held by the minority of the Supreme Court.  

Dat het duidelijk is dat ook verzoeker de kans moet krijgen om de opvoeding van zijn kind op zich te 

nemen, en dat een eventuele terugkeer een moeilijk te herstellen ernstig nadeel met zich meebrengt ten 

opzichte van zijn dochter.  

Dat ook uw Raad zich hier reeds verschillende malen over uitsprak, onder andere in arrest nr. 97 183 

d.d. 21.02.2013:  

“Ten deze en ten overvloede wijst de Raad erop dat artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt: “Bij 

het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met het 
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hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.”  

Niet uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier blijkt dat er rekening werd gehouden 

met de individuele omstandigheden van verzoeker. De beslissing hield hier geen rekening mee en is 

bijgevolg niet redelijk te verantwoorden. Dit is een schending van het redelijkheidsbeginsel.  

Ook arrest nr. 121 015 dd. 20.03.2014 is zeer duidelijk:  

“Gelet op bovenstaande blijkt dus dat artikel 3.1. van het VN Kinderrechtenverdrag niet enkel van 

toepassing is op maatregelen die genomen worden betreffende kinderen, ook maatregelen die kinderen 

onrechtstreeks beïnvloeden vallen onder de werkingssfeer van artikel 3.1, van het 

Kinderrechtenverdrag. Het is niet betwist dat verweerder inderdaad op de hoogte was van het bestaan 

van de minderjarige dochter van verzoekster.  

Verweerder meent dat wel omtrent het gezinsleven zou gemotiveerd zijn in den bestreden beslissing 

omdat er wordt gesteld dat verzoekster niet aantoont ten laste te zijn van haar dochter. De Raad ziet 

niet in hoe deze vaststelling kan beschouwd worden als een motivering waaruit blijkt dat rekening werd 

gehouden met het gezinsleven. laat staan het hoger belang van dit zevenjarig kind.”  

Dat dit in casu toepasbaar is op het dossier van verzoeker.  

Verwerende partij heeft weet van het feit dat verzoeker een gezin vormt in België, samen met zijn 

dochter.  

Uit de bestreden beslissing blijkt echter op geen enkele wijze dat verwerende partij hier enige rekening 

mee heeft gehouden of een afweging heeft gemaakt in het dossier van verzoeker.  

Dat de bestreden beslissing dan ook vernietigd dient te worden.  

Dat verzoeker erop wil wijzen dat alle elementen in het dossier van verzoeker in zijn geheel onderzocht 

moeten worden.  

Alvorens een bevel om het grondgebied te verlaten over te maken moet de verwerende partij steeds 

rekening houden met alle elementen van het dossier: het langdurig en legaal verblijf van verzoeker in 

België, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in België, het gebrek aan banden 

met het herkomstland en het feit dat een eventuele terugkeer art 8 van het EVRM en art 7 en 9 van het 

IVRK zou schenden.  

Dat het onredelijk is van verwerende partij om deze elementen niet in overweging te nemen en ‘gewoon’ 

een bevel af te leveren.” 

 

2.16. Daargelaten de vraag of het VN Kinderrechtenverdrag directe werking heeft in het Belgisch recht, 

volgt uit artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet dat de gemachtigde bij het nemen van een bevel om het 

grondgebied te verlaten rekening dient te houden met onder meer het gezinsleven en het hoger belang 

van het kind. Het hoger belang van het kind houdt onder meer in dat rekening wordt gehouden met het 

welzijn van het kind en de eenheid van het gezin.  

 

Verzoeker houdt voor dat zijn dochter het recht heeft op een relatie met beide ouders en dat zijn dochter 

het recht heeft om een band met haar vader te onderhouden. 

 

Nu niet wordt aangetoond dat de gemachtigde op het moment van de bestreden beslissing en in het 

licht van de voorgelegde documenten op de hoogte diende te zijn van het bestaan van een onder artikel 

8 EVRM beschermenswaardig feitelijk gezinsleven tussen verzoeker en zijn dochter, toont verzoeker 

evenmin aan dat de gemachtigde in casu rekening diende te houden met het hoger belang van de 

minderjarige dochter, die daarenboven door haar moeder wordt verzorgd. Een schending van het VN 

Kinderrechtenverdrag en artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Verzoeker kan niet nuttig naar de geciteerde rechtspraak van de Raad verwijzen, daar uit de 

omstandigheden van die zaken bleek dat het bestaan van een feitelijk gezinsleven niet werd betwist, 

quod non in casu.  

 

Tenslotte stelt verzoeker dat de gemachtigde bij het nemen van het bevel om het grondgebied te 

verlaten rekening diende te houden met zijn langdurig en legaal verblijf, economische situatie, sociale 

en culturele integratie in Belgë en het gebrek aan banden met het herkomstland. In artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet kan evenwel niet worden gelezen dat de gemachtigde gehouden is rekening te 

houden met deze elementen, die onderdeel uitmaken van het privéleven van verzoeker.  

 

Het derde middel is niet gegrond. 

 

De middelen zijn ongegrond en kunnen niet leiden tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 
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3. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 3 december tweeduizend vijftien door: 

 

 

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

 

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

I. VERLOOY M. MAES 

 


