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 nr.  163 758 van 9 maart 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: 1. X 

2. X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Cubaanse nationaliteit te zijn, op 

9 november 2015 hebben 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 5 oktober 2015 die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

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 15 december 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 januari 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 februari 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat E. CLUYSE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de 

verwerende partij.  

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De eerste verzoekende partij verklaart de Cubaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 27 

oktober 1983.  

 

De tweede verzoekende partij verklaart de Cubaanse nationaliteit te bezitten. De tweede verzoekende 

partij is de minderjarige zoon van de eerste verzoekende partij.  
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Op 11 april 2011 trouwt de eerste verzoekende partij met de heer M.I.J., die de Belgische nationaliteit 

bezit.  

 

Op 1 maart 2013 krijgt de eerste verzoekende partij een visum toegewezen in het kader van 

gezinshereniging met haar Belgische echtgenoot. Op 20 maart 2013 komt de eerste verzoekende partij 

het Rijk binnen.  

 

Op 18 november 2013 wordt een visumaanvraag ingediend in hoofde van de tweede verzoekende partij 

opdat zij de eerste verzoekende partij en haar echtgenoot in België kan vervoegen. Op 18 maart 2014 

krijgt de tweede verzoekende partij een visum toegewezen in het kader van gezinshereniging.  

 

Op 5 oktober 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten in hoofde van de eerste en tweede 

verzoekende partij. Dit is de bestreden beslissing die op 10 oktober 2015 aan de eerste verzoekende 

partij ter kennis wordt gebracht en waarvan de motieven als volgt luiden:  

 

“In uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 (VW) 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: V.(…) 

F.(…) Y.(…) van Cubaanse nationaliteit, geboren op 27.10.1983 te C.(…) C.(…) met 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) alsook haar zoon M.(…) V.(…) J.(…) C.(…) (RR (…)) 

Verblijvende te (…) 

 

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

beslissing: Artikel 42quater §1 4° VW het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben, wordt ontbonden of nietig verklaard of er is geen gezamenlijke vestiging meer. 

 

Betrokkene trad d.d. 11.04.2011 in haar land van herkomst Cuba in het huwelijk met de Belgische 

onderdaan M.(…) I.(…) J.(…) geboren te Oostende op 03.02.1956 ((…)).Op basis van dit huwelijk 

maakte betrokkene gebruik om zich in België bij haar kersverse echtgenoot te voegen. Nadat een D- 

visum met het oog op gezinshereniging aangevraagd werd via de bevoegde diplomatieke post, kwam 

betrokkene op 20.03.2013 aan in het Rijk, haar inmiddels zevenjarig zoontje kwam een jaar later in 

functie van zijn nieuwe Belgische stiefvader. Voor de Belgische onderdaan betrof het zijn derde 

huwelijk, - en het tweede met een Cubaanse onderdaan. Op datum van 30.03.2013 werd betrokkene 

ingeschreven in het Vreemdelingenregister en op 02.05.2013 in het bezit gesteld van een F- kaart 

afgeleverd te Bredene en geldig tot 09.04.2018. Haar zoontje M.(…) V.(…) J.(…) C.(…) (RR (…))  werd 

op 07.04.2014 in het Vreemdelingenregister ingeschreven en op 09.04.2014 in het bezit gesteld van een 

kids-ID geldig tot 09.04.2016. Het geluk van het echtelijk paar bleek echter niet van lange duur; uit de 

gegevens van het administratief dossier blijkt immers dat betrokkene met haar kind op 15.05.2014 van 

Bredene naar Blankenberge verhuisde in (…) en daar als 'niet verwant gezinslid samen te wonen met 

de Belgische onderdaan D.(…) M.(…) P.(…) A.(…) N.(…) (RR (…)). De laatste bijwerking in het 

Rijkregister gebeurde d.d. 22.07.2015, waardoor er kan worden aangenomen dat deze situatie nog 

actueel is. 

 

Gelet op de geheel gewijzigde gezinssituatie en het feit dat betrokkene sedert 2013 in het bezit is van 

haar F- kaart valt zij onder de bepalingen van art 42quater §1 VW die stelt dat de minister of zijn 

gemachtigde binnen de vijf jaar na de erkenning van het recht op verblijf een einde kan stellen aan het 

verblijfsrecht van de familieleden van een burger van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en 

die in België verblijven in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie, en dit in het in Art 

42quater, §1,4° VW bepaalde geval. Met het oog op een evenredige beslissing tot intrekking van het 

verblijf rekening houdende met alle mogelijke argumenten van humanitaire aard dient de minister of zijn 

gemachtigde rekening te houden met de duur van verblijf in het Rijk, de leeftijd, gezin - en economische 

situatie, sociale / culturele integratie in België en de mate waarin redelijkerwijze kan worden 

aangenomen dat er nog bestaande banden zijn met het land van herkomst., conform artikel 42quater 

§1, voorlaatste alinea VW. Op datum van 04.06.2014 werd betrokkene in dit kader aangeschreven en 

gevraagd om alle documenten die nuttig kunnen zijn aan te brengen ten laatste 30 dagen na de 

betekening van het schrijven, de instructie werd dd. 05.08.2014 betekend waarna er door betrokkene 

geen documenten werden voorgelegd. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

 

Haar echtgenoot diende op datum van 10.05.2014 een klacht in bij de lokale politie van Bredene 

wegens schijnhuwelijk; volgens zijn mening was betrokkene enkel uit op haar verblijfspapieren en werd 

een onderzoek geopend bij het Parket van de Procureur des Konings te Brugge. Op 12.05.2014 haalde 

betrokkene onder politiebegeleiding haar persoonlijk gerief op in de (…), het is opvallend dat op 

dezelfde dag als betrokkene ook de heer D.(…) M.(…) P.(…) A.(…) N.(…) (RR (…)) op hetzelfde adres 

en appartement te Blankenberge wordt ingeschreven. De echtgenoot verklaart dat ook de moeder van 

betrokkene voor een periode bij hem woont en dat hijzelf in de zetel slaapt, dat zijzelf enkel met hem 

gehuwd is om uit Cuba te geraken, dat zij niet meer geïnteresseerd is in hem en dat het gezin in de 

woning apart leeft en hij niet weet hoe het nu verder moet. Op datum van 26.06.2014 krijgt betrokkene 

de kans om via een gevorderde tolk in de Spaanse taal te verklaren dat de relatie is misgelopen en 

vooral sinds haar zoontje ook naar België kwam. Betrokkene geeft aan dat haar man niet overweg kon 

met haar zoon en schoonmoeder, dat haar man de televisie te luid zette, dat haar moeder geduwd werd 

en zijzelf haar echtgenoot geslagen heeft, dat het leugens zijn dat er getrouwd werd om uit Cuba weg te 

geraken. 

Op datum van 28.10.2014 werd onze dienst op de hoogte gesteld van een tussenkomst die er bij 

betrokkene plaats gevonden had dd. 11.05.2014 op het adres van de echtgenoot en wenst zij een 

verslag hiervan te doen geworden aan de Dienst Vreemdelingenzaken. In dit verslag dat dd. 27.10.2014 

schrijft betrokkene bijna een half jaar na de feiten dat haar man geen eten kocht voor haar en haar kind, 

dat zij buiten moest van hem, dat zij naar een appartement gingen waar 2 weken op de grond geslapen 

werd, dat er alles aan haar zoon gevraagd mag worden over wat haar echtgenoot met hem (hen) 

gedaan heeft." 

 

Gezien het geheel van de voorgelegde documenten en de bovengenoemde overwegingen lijkt het niet 

inhumaan het verblijfsrecht van betrokkene heden te beëindigen. De relatief jonge leeftijd (31 j) staat 

een terugkeer naar het land van herkomst niet in de weg. In vergelijking met haar leeftijd is betrokkene 

nog niet zo lang in België gevestigd, waardoor redelijkerwijze mag verondersteld worden dat zijn 

verankering in België niet van die aard is dat deze een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg zou 

staan. Betrokkene verbleef immers tot haar 29e levensjaar in Cuba en verbleef tot op heden minder dan 

3 jaar in België, het kind minder dan 2 jaar. Betrokkene legde geen documenten voor die de 

aanwezigheid/ afwezigheid van bindingen met het land van herkomst dienen te bewijzen, waardoor 

eveneens het vermoeden versterkt wordt dat betrokkene aldaar nog voldoende bindingen heeft die een 

terugkeer en re-integratie ter plaatse zullen vergemakkelijken. Betrokkene legde trouwens quasi geen 

enkel document aan tout court die haar integratie in België en banden met Cuba dienen te 

verduidelijken. Wat betreft de actuele gezinssituatie zijn er evenmin aanwijzingen die een terugkeer en 

een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg zouden kunnen staan; nergens wordt betwist dat de 

relatie met de Belgische onderdaan spaak gelopen is en het einde van de gezamenlijke vestiging werd 

bewezen aan de hand van de gegevens van het Rijksregister en andere stukken van het administratief 

dossier. Bijgevolg is er geen gezinscel aanwezig waardoor een intrekking van het verblijfsrecht geen 

inbreuk doet op artikel 8 van het EVRM. Betrokkene woont samen met een andere Belgische persoon, 

met wie er zelfs een Belgisch kind zou zijn maar is officieel nog steeds gehuwd met de heer M.(…) 

J.(…). Het is evident dat haar F-kaart niet behouden kan blijven in functie van een andere Belgische 

onderdaan met wie er geen enkele wettelijke band is, laat staan dat er een verblijfsaanvraag op basis 

van art 40ter VW werd ingediend, al dan niet vanuit het buitenland, voor zover betrokkene niet in een 

situatie van bigamie belandt. Het zoontje dat iets langer dan 1 jaar in België is kan perfect zijn school 

verder lopen in zijn land van herkomst waar afdoende scholen aanwezig zijn. Qua culturele integratie 

blijkt uit het verslag -Proces-verbaal van verhoor dd. 26.06.2014 dat betrokkene nog niet in staat is zich 

in het Nederlands uit te drukken en de bijstand van een gevorderde tolk nodig heeft om in het 

Nederlands verhoord te worden. Gelet dat betrokkene toen al aangaf een jaar en 5 maanden in België 

te zijn en nog geen Nederlands kan, duidt dit alvast niet op een uitzonderlijke culturele integratie, noch 

dat betrokkene het gebruikelijk parcours van inburgeringscursussen achter de rug heeft gehad. Qua 

economische integratie blijkt inderdaad dat betrokkene tewerkgesteld is. Echter, het hebben van een job 

en het verwerven van een inkomen is geen afdoende bewijs van een uitzonderlijke mate van integratie 

gezien dit een voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Bovendien zijn er 

geen tegenaanwijzingen dat de jonge leeftijd en gezondheidstoestand van betrokkene zouden 

verhinderen dat zij ook in zijn land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf kan worden 

tewerkgesteld. Integendeel, het feit dat betrokkene werkt toont aan dat het geen probleem hoeft te 

vormen om in het land van herkomst een job te vinden. Samengevat kan worden geconcludeerd dat het 

bepaalde in artikel 42quater, §1,4° VW van toepassing is op betrokkene: diens leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie van de 

betrokkene in het Rijk, zijn niet van die aard dat een terugkeer naar het land van herkomst of origine 
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dermate schadelijk zou zijn, dat het verdere verblijf van betrokkene in het Rijk erdoor gerechtvaardigd 

wordt, en dit conform artikel 42quater §1, voorlaatste alinéa VW. 

 

Betrokkene toont niet aan zich in één van de uitzonderingssituaties te bevinden zoals bepaald in artikel 

42quater §4 VW om het verblijfsrecht te behouden. De totale duur van de gezamenlijke vestiging 

bedraagt minder dan 3 jaar (artikel 42quater, §4, 10 VW), betrokkene is kinderloos uit de relatie met de 

Belg in functie van wie zij haar verblijfsrecht heeft, (artikel 42quater, §4, 2-3° VW), en toont niet 

afdoende aan het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld als bedoeld in 

de artikelen 375,398 tot 400, 402,403 of 405 van het Strafwetboek (artikel 42quater, §4, 4° VW) Om 

aanspraak te maken op de laatste uitzonderingsgrond wordt een louter PV van de politie met 

gehoorverslag niet aanvaard. De aangebrachte documenten duiden op problemen in het gezinsleven 

waarbij de echtgenoot zich slachtoffer voelt van een schijnhuwelijk, maar hebben niets met intra 

familiaal geweld te maken. Alle gezinnen hebben af en toe te maken met huiselijke twisten. Haar man 

zou de schoonmoeder hebben geduwd maar niet ten val hebben gebracht, terwijl betrokkene aangeeft 

haar man te hebben geslagen met de gsm in zijn gezicht waardoor hij bloedde. Betrokkene lijkt zich 

agressiever te hebben opgesteld tegenover de echtgenoot dan vice versa. Verder werden er geen 

medische attesten voorgelegd die bewijzen dat betrokkene en/of haar kind slachtoffer werden van 

geweld, noch werd de echtgenoot hiervoor officieel strafrechtelijk in verdenking gesteld. Het is in deze 

opvallend dat de nieuwe Belgische partner van betrokkene zich op dezelfde dag inschreef op het 

nieuwe adres als zijzelf. Het heeft er dan ook de schijn van dat dit een verhuis betrof met voorbedachte 

rade met iemand met wie er reeds een zekere relatie was opgebouwd, gelet dat deze persoon ook net 

in het einde van een relatie zat en iets nieuws wilde beginnen met zijn gehuwde Cubaanse partner. Voor 

zover betrokkene nuttige documenten aanbracht betreffen dit grotendeels eenzijdige verklaringen die 

niet aan haar feitelijkheid en waarachtigheid getoetst kunnen worden. 

Betrokkene kan haar verblijfsrecht niet behouden op basis van de bepalingen van artikel 42quater §4 

VW. 

Het verblijfsrecht wordt bij beslissing dd. 05.10.2015 conform art 42quater §1,4° VW en artikel 42quater 

§1,voorlaatste alinéa VW. beëindigd en de F- kaart Nr. (…) geldig tot 09.04.2018 dient te worden 

ingetrokken. Het kind M.(…) V.(…) J.(…) C.(…) (RR (…))heeft eveneens geen gezamenlijke vestiging 

meer met de persoon in functie van wie hij zijn verblijfsrecht bekwam en dient zijn moeder te 

vergezellen. 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 In een eerste middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van artikel 8 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 de wet van 13 mei 1955 (hierna: het 

EVRM).  

 

In een tweede middel voeren de verzoekende partijen de schending aan van het 

voorzichtigheidsbeginsel, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM. Ook menen de verzoekende partijen dat er sprake is van 

machtsoverschrijding.  

 

Gelet op de nauwe samenhang van de middelen worden ze samen besproken. 

 

2.1.1 De verzoekende partijen adstrueren haar middelen als volgt:  

 

“Uitzetting zou een schending van Art 8 EVRM betekenen 

De integratie van verzoeker, welke o.a. blijkt uit zijn tewerkstelling, het volgen van een 

inburgeringstraject … is ”het” fundamentele en primerende element voor het aannemen van 

buitengewone omstandigheden. 

 

Het verlies van werk bij het niet aannemen van buitengewone omstandigheden is in casu ook 

onbetwistbaar. ( RvSt 81.704 9 juli 1999, TvSr nr 108561 28 juni 2003, T vreemd 2003, 376, RvvSt 28 

juni 2002, nr 108.561, TVR 2003, n°4; Rv St 9 juli 1999, nr 81.704) 

Dat het recht op gezinsleven (RvSt nr 43.821, 13 juli 1993, T Vreemd 1995,80) geschonden wordt is 

eveneens duidelijk. 
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Weze terzake opgemerkt: 

- verzoekster heeft op wettige wijze verblijf in België verkregen. 

- De lange duur van de procedure is eveneens een voldoende buitengewone omstandigheid die een 

procedure artikel 9 bis Vr W toelaat 

 

Verzoekster heeft ook bijzondere banden met België ( zie oa RvSt 27 september 2002,nr 110.735 RvSt 

40 maart 2002, nr 104.280. Verzoekster kan zich dan ook perfect op artikel 8 EVRM beroepen om de 

buitengewone omstandigheden aan te tonen ter staving van haar motivering 

 

Het begrip privéleven omvat het recht op het ontwikkelen en onderhoud van relaties met andere. Deze 

extrafamiliale relaties kunnen zelfs van zakelijke aard zijn Het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens aanvaardde zelfs herhaaldelijk dat het hebben van sociale of zakelijke contacten met andere kan 

vallen onder de toepassing van artikel 8 EVRM (EVRM 25 september 2001, PG en JH t Verenigd 

Koninkrijk, EVRM 24 april 1996, Boughanemi t Frankrijk, EVRM 7 augustus 1996 Chorft België TVR 

1997 nr 3 16 december 1992, Niemits t Duitsland ) 

Het begrip privéleven is bijgevolg veel ruimer dan het recht op familie en gezinsleven en vereist geen 

hechte of intieme band of relatie tussen de personen die er zich op beroepen 

 

Schending van art 8 EVRM is enkel toegelaten wanneer de schending in verhouding staat met het 

wettig nagestreefde doel. (RvSt 7 november 2001, nr 100.587 RDE nr 113, RvSt 18 December 2000, nr 

91.662, RDE 2001,113. In casu is daar zeker geen sprake van. 

 

De verwijdering van het grondgebied zal een moeilijk te herstellen en ernstig nadeel toebrengen. 

 

Een schending van artikel 8 EVRM kan worden aangenomen, waar verzoekster legaal in België is 

aangekomen, ondertussen jaren legaal in België woont, aldaar omzeggens onmiddellijk werk heeft 

gevonden, en nog steeds werk heeft, de taal inmiddels “bijna” perfect beheerst, geïntegreerd is in de 

maatschappij, familiale relaties en sociale relaties heeft in België. 

 

Er diende een afweging van het algemeen belang en het belang van de vreemdeling te gebeuren. DVZ 

heeft geen afweging doorgevoerd ter zake ( vgl. RvSt 2 oktober 2000, nr 89.967) 

 

MINSTENS HEEFT ZIJ DAARBIJ GEEN REKENING GEHOUDEN MET DE GEBOORTE VAN HAAR 

KIND d.d. 17/7/2015 nl. J.(…) P.(…) D.(…) M.(…) V.(…) 

 

Dit alles in in casu niet gebeurd. 

 

Verzoekster heeft er dan ook alle belang bij om de bestreden beslissing aan te vechten 

 

“Verzoeker is ten zeerste gegriefd door de beslissing van DVZ aangezien deze beslissing aangeeft dat 

verzoekster het land moet verlaten daar waar zij het recht heeft om ten gronde haar dossier te laten 

herevalueren “ 

 

De huidige procedure kan bovendien een nuttig gevolg voor verzoekster opleveren. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001,116-117). Volgens vaststaande 

rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, actueel en geoorloofd zijn 

(RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). 

 

Opdat de verzoekende partij een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is 

door de bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden 

beslissing moet aan de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 
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Verzoekster dient echter op te merken dat geen bevel mag worden gegeven wanneer dat in strijd zou 

zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948). Het feit dat de verwerende partij in welbepaalde gevallen slechts over een gebonden 

bevoegdheid beschikt met betrekking tot het uitvaardigen van een bevel om het grondgebied te verlaten, 

neemt niet weg dat ook in deze gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten een schending kan 

uitmaken van een bepaling van het EVRM. Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet en de Raad 

dient dan de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een schending van 

een bepaling van het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al 

beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze dé 

verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ 

Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291 ). Er anders over oordelen 

zou het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). 

 

De Raad zal vaststellen dat verzoekster in haar verzoekschrift een schending aanvoert van artikel 3 en 

8 van het EVRM. Een behandeling van het middel in zoverre deze op voornoemde grief is gesteund, 

dringt zich dan ook op. Verzoekster kan dan ook een nuttig gevolg putten uit de schorsing en 

vernietiging van de berstreden beslissing aangezien door de vernietiging, verzoekster niet zal verplicht 

worden terug te keren naar haar land van oorsprong 

 

Verzoekster heeft dan ook een geoorloofd nut en voordeel om dit beroep aanhangig te maken. (...) 

 

(…)  

 

Doordat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze heeft geantwoord op de bestaande vrees voor 

in geval van terugkeer en omdat er geen rekening werd gehouden met de geboorte van haar kind. 

 

Zodoende werd haar recht op gezinsleven ernstig geschonden. 

 

Doordat artikel 3 en 8 EVRM een absolute bescherming toekent 

 

Verzoekster verwijst uiteraard ook naar artikel acht van het Europees verdrag voor de rechten van de 

mens, alwaar het recht op gezinsleven wordt beschermd. Verzoekster zich als moeder van een kind 

afkomstig uit een relatie met een persoon met verblijf schenkt, kan niet verplicht worden om haar zeer 

jong kind achter te laten bij de vader. Hoewel artikel acht geen algemene bescherming of recht geeft op 

gezinsleven, moet naar de algemene actuele situatie gekeken worden om te beoordelen of er redelijke 

kansen zijn dat het gezin normale contacten en relaties kan uitbouwen in geval van terugzending. Net 

doordat de vader van het kind een geldige verblijfstitel heeft, kan de Belgische overheid niet eisen dat 

deze het land zou verlaten, om zijn fundamentele rechten te kunnen vrijwaren. 

 

Bovendien is er sprake van een discriminatie tussen een persoon van vreemde origine die de Belgische 

nationaliteit bekwam en een vreemdeling die deze nationaliteit niet bekwam maar wel een onbeperkt 

gebruiksrecht heeft, zo ook een Europees verblijf recht heeft als langdurig ingezetene. Verzoekster is 

dan ook geschonden in haar recht conform artikel acht welke haar gezinsleven moet beschermen, 

minstens had de dienst Vreemdelingenzaken moeten argumenteren waarom zij geen rekening heeft 

willen houden met het gekende gegeven dat verzoekster en een kind had gebaard, en zij moest instaan 

voor de zorgen nodig voor dit kind 

 

In de bestreden beslissing werd wel verwezen naar het samenwonen en de geboorte van een kind. DVZ 

had kennis van dit gegeven en diende hiermee rekening te houden 

 

Het middel is in de aangegeven mate ernstig 

 

Daarbij diende DVZ rekening te houden met de mate waarin het gezinsleven wordt effectief verbroken 

wordt, de omvang van de banden met de Verdragsluitende Staat, de eventuele aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen om het gezinsleven uit te bouwen of voor te zetten in het land van 

herkomst of elders( werkzaamheid en uitbouw van het leven van de echtgenoot van verzoekster) , de 

vraag of er factoren aangaande immigratiecontrole spelen (bijvoorbeeld, een geschiedenis van 

schendingen van het vreemdelingenrecht) en overwegingen van openbare orde of het algemeen belang. 

De verwijdering van de “illegal” vreemdeling enkel is onverenigbaar met artikel 8 EVRM. 
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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 voorzover 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 een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, dient de Raad in de eerste plaats na te zien of er een privé- en/of familie- en gezinsleven 

bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de 

bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé en/of familie- en 

gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen 

(cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; 

EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. 

Beide begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé 

en/ of familie- en gezinsleven. 

 

Hier moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om 

het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 

1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 

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

blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

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. 

 

DIT DOET ZIJ IN CASU NIET 

 

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. 

 

Verzoekende partij voert een schending van artikel 8 van het EVRM aan. 
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Rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, schendt de beslissing op voldoende wijze het 

privéleven en familie- en gezinsleven zoals hoger aangehaald 

 

In de bestreden beslissing werd wel verwezen naar het huwelijk en de geboorte van het kind. De 

gemachtigde had dan ook kennis van deze gegevens en diende er volgens de verzoekster rekening 

mee te houden bij het nemen van de thans bestreden beslissing. 

 

De Raad zal opmerken dat verweerster niet betwist en niet kan betwisten dat er tussen de verzoekster 

en haar partner en de resp. kinderen een gezinsleven bestaat in de zin van artikel 8 EVRM. Ook de 

Raad zal aannemen dat er in casu sprake is van een effectief gezinsleven. Het gaat immers om een, die 

geacht kan worden onder de bescherming te vallen van artikel 8 van het EVRM, tenzij er elementen 

aanwezig zijn die duidelijk aantonen dat er geen effectief beleefde gezinsband zou zijn. In casu zijn er 

geen dergelijke elementen aanwezig die het bestaan van een gezinsleven tussen voormelde personen 

in twijfel zouden kunnen trekken. 

 

Het bestaan van het gezinsleven dient dan ook aangenomen. 

 

Uit het administratief dossier blijkt bovendien dat de gemachtigde op het moment van het nemen van de 

bestreden beslissing op de hoogte was dit gezinsleven. 

 

De stukken van het administratief dossier bevatten immers voldoende elementen daartoe Uit de stukken 

van het administratief dossier blijkt derhalve dat de gemachtigde bij het nemen van de thans bestreden 

beslissing onmiskenbaar op de hoogte was van de gezinssituatie van de verzoekster die zij beschrijft in 

haar verzoekschrift. 

 

Wat de fair balance-toets betreft 

 

De bestreden beslissing betreft een bevel om het grondgebied te verlaten In casu is er dus sprake van 

een zogenaamde situatie van eerste toelating, zodat onderzocht moet worden of er een positieve 

verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te 

ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da 

Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt, zoals reeds aangegeven onder punt aan de hand 

van de ‘fair balance’-toets. 

 

Hoewel artikel 8 van het EVRM op zich geen formele motiveringsplicht inhoudt, dient ten minste uit de 

stukken van het administratief dossier te blijken dat aan de bestreden beslissing een “fair balance”-toets 

in het kader van artikel 8 van het EVRM ten grondslag ligt. 

 

Terwijl uit het administratief dossier zoals reeds gesteld blijkt dat er verschillende elementen aanwezig 

zijn die duiden op een effectief gezinsleven, elementen waarvan de gemachtigde onmiskenbaar op de 

hoogte was, wordt niettemin met de thans bestreden beslissing aan de verzoekster het bevel om het 

grondgebied te verlaten afgegeven.”  

 

2.1.2 De verwerende partij repliceert als volgt op de middelen van de verzoekende partij: 

 

“Zij betoogt dat een verwijdering van het grondgebied een schending zou inhouden van haar recht op 

gezinsleven, daar zij haar verblijf op wettige wijze heeft verkregen en dat de lange duur van de 

procedure een voldoende buitengewone omstandigheid in de zin van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet zou uitmaken. Er zou geen rekening gehouden zijn met de geboorte van haar kind 

J.(…) P.(…) D.(…) M.(…) V.(…) op 17 juli 2015. 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster in het bezit werd gesteld van een F-

kaart in functie van haar huwelijk met de Belgische onderdaan, de heer M.(…) I.(…) J.(…). Uit het 

administratief dossier is gebleken dat verzoekster sedert 14 mei 2014 niet meer samenwoont met haar 

echtgenoot en dat er door de echtgenoot een klacht werd ingediend wegens schijnhuwelijk. De 

beslissing stelt dan ook een einde aan een verblijfsrecht, dat verkregen werd op grond van de relatie die 

beëindigd werd. Verzoekster kan niet dienstig verwijzen naar ‘buitengewone omstandigheden’ die in 

casu geen rol spelen. 

Waar zij stelt dat er geen rekening gehouden werd met de geboorte van haar kind, dient te worden 

herhaald dat zij zelf naliet documenten over te maken aan de verwerende partij, terwijl zij hierom 

expliciet verzocht werd. 
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De verwerende partij heeft op zeer volledige wijze rekening gehouden met de situatie van verzoekster, 

zoals die blijkt uit het administratief dossier, zijnde onder meerde diverse politieverslagen (klacht 

schijnhuwelijk van ex echtgenoot d.d. 10.05.2014, verslag tussenkomst politie d.d. 11.05.2014 waarvan 

de verwerende partij op 28.10.2014 op de hoogte werd gesteld, PV van verhoor d.d. 26.06.2014 

verklaring van verzoekster bij de politie met bijstand van een tolk, verslag verzoekster weergave van de 

feiten d.d. 27.10.2014) en de gegevens van het rijksregister. Op grond van voormelde verslagen werd in 

de bestreden beslissing, m.b.t. het baby’tje van verzoekster het volgende gesteld: 

“(…) Betrokkene woont samen met een andere Belgische persoon, met wie er zelfs een Belgisch kind 

zou zijn, maar is officieel nog steeds gehuwd met de heer M.(…), J.(…). Het is evident dat haar F-kaart 

niet behouden kan blijven in functie van een andere Belgische onderdaan met wie er geen enkele 

wettelijke band is, laat staan dat er een verblijfsaanvraag op basis van art 40ter VW werd ingediend, al 

dan niet vanuit het buitenland, voor zover betrokkene niet in een situatie van bigamie belandt.(…)” 

Uit een lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij met alle mogelijke informatie, 

dat zij haalde uit de politieverslagen rekening heeft gehouden bij het opstellen ervan, ook al liet 

verzoekster zelf na om de informatie aan verwerende partij te bezorgen. Zij kan haar eigen nalaten niet 

verwijten aan de verwerende partij. ” 

 

2.1.3 De verzoekende partijen ontwikkelen inhoudelijke argumenten tegen de bestreden beslissing. In 

wezen voeren zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het 

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) is bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen 

(cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

Nazicht van de materiële motiveringsplicht houdt in casu eveneens nazicht in van artikel 8 van het 

EVRM, daar de verzoekende partijen hiervan de schending aanvoeren. 

 

2.1.3.1 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 louter goede wil of 

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

primeert op de bepalingen 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) (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. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) volgt dat bij 

de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op 

eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang 

van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving 

bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij 

moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden 

betrokken. 

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 
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een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins/ privé-leven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een privé- en/of familie- en gezinsleven 

aanvoert 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 verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin 

van bewijs aan te brengen van een privéleven en een familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van 

het EVRM waarop zij zich beroept. Dit begin van bewijs dient  voldoende nauwkeurig te zijn met 

inachtneming van de omstandigheden van de zaak. 

 

In casu beroept de verzoekende partij zich op een schending van haar recht op het gezinsleven en 

privéleven zoals beschermd door artikel 8 van het EVRM. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip 

‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide begrippen zijn autonome begrippen, die 

onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een 

familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie of een 

gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden 

voldoende hecht is (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife 

Yiğit/Turkije (GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. 

Het EHRM benadrukt dat het begrip privéleven een ruime term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk 

is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29; 

EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er sprake kan zijn van een 

familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is een feitenkwestie. 

 

2.1.3.2 De eerste verzoekende partij betoogt in het verzoekschrift dat zij een beschermenswaardig 

gezinsleven, zoals bedoeld in artikel 8 van het EVRM, heeft met haar minderjarig kind.  

 

In de bestreden beslissing wordt als volgt gemotiveerd omtrent het gezinsleven van de eerste 

verzoekende partij: “Wat betreft de actuele gezinssituatie zijn er evenmin aanwijzingen die een 

terugkeer en een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg zouden kunnen staan; nergens wordt 

betwist dat de relatie met de Belgische onderdaan spaak gelopen is en het einde van de gezamenlijke 

vestiging werd bewezen aan de hand van de gegevens van het Rijksregister en andere stukken van het 

administratief dossier. Bijgevolg is er geen gezinscel aanwezig waardoor een intrekking van het 

verblijfsrecht geen inbreuk doet op artikel 8 van het EVRM. Betrokkene woont samen met een andere 

Belgische persoon, met wie er zelfs een Belgisch kind zou zijn maar is officieel nog steeds gehuwd met 

de heer M.(…) J.(…). Het is evident dat haar F-kaart niet behouden kan blijven in functie van een 

andere Belgische onderdaan met wie er geen enkele wettelijke band is, laat staan dat er een 

verblijfsaanvraag op basis van art 40ter VW werd ingediend, al dan niet vanuit het buitenland, voor 

zover betrokkene niet in een situatie van bigamie belandt.”  

 

De eerste verzoekende partij betwist niet dat zij geen gezinscel vormt met haar wettelijke echtgenoot, 

maar betoogt wel dat zij een beschermenswaardig gezinsleven heeft zoals bedoeld in artikel 8 van het 

EVRM met haar minderjarig Belgisch kind. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat de gezinsband tussen 

een ouder en zijn minderjarig kind wordt verondersteld (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 

60; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94). Enkel in zeer uitzonderlijke 

omstandigheden zou men kunnen aannemen dat er geen sprake meer is van een gezinsleven (EHRM 

19 februari 1996, Gül/Zwitserland, § 32; EHRM 21 december 2001, Sen/Nederland, § 28). De scheiding 

of de echtscheiding van de ouders kunnen niet als dergelijke omstandigheden beschouwd worden, noch 

het feit dat de contacten tussen het kind en zijn ouder die het niet opvangt, slechts af en toe zouden 

plaatsvinden (EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 59). 

 

In beginsel ontstaat vanaf de geboorte tussen een minderjarig kind en zijn ouder een natuurlijke band 

die gelijkstaat met een gezinsleven. Het is daarbij niet noodzakelijk dat het kind binnen een huwelijk of 
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andere samenlevingsvorm werd geboren. Om een voldoende graad van ‘gezinsleven’ vast stellen, die 

valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM, is de samenwoning van de ouder 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 (‘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). 

 

In de bestreden beslissing maakt de verwerende partij gewag van een minderjarig Belgisch kind van wie 

de eerste verzoekende partij de moeder zou zijn. Tevens wordt er gesteld dat de eerste verzoekende 

partij samenwoont met haar nieuwe partner en hun gezamenlijk kind. In de bestreden beslissing stelt de 

verwerende partij dat de verzoekende partijen op 15 mei 2014 zijn gaan samenwonen met de huidige 

partner van de eerste verzoekende partij. Dit creëert een vermoeden dat het gezamenlijk minderjarig 

kind zeer jong moet zijn en ten zeerste afhankelijk is van de zorgen van de ouders.  Het bestaan van het 

gezinsleven tussen de eerste verzoekende partij en haar minderjarig Belgisch kind wordt niet 

afzonderlijk beoordeeld in de bestreden beslissing. Nochtans had de verwerende partij weet van het 

bestaan van het minderjarig kind. Gelet op deze elementen en de rechtspraak van het EHRM, zou het 

kennelijk onredelijk zijn om geen gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM tussen de eerste 

verzoekende partij en haar in België geboren minderjarig kind te aanvaarden. Des te meer wordt in de 

bestreden beslissing melding gemaakt van het in België geboren minderjarig kind. 

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken is of er sprake is van een schending van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven.  

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, 

§ 27). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de 

algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van 

gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan 

(EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, 

Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de 

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

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat 

is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM.  

 

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet nagezien worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om de 

weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu betreft het een situatie eerste toelating. Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

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

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

 

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

dat er een positieve verplichting voor de Staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 
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Inzake immigratie heeft het EHRM bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig 

geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat waarvan hij geen 

onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 115; 

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

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen 

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

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

§ 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een bepaalde verblijfstitel te 

garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). De Verdragsstaten 

hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en ongeacht de 

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

verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië 

(GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat opzicht beschikt 

de Staat dan ook over een beoordelingsmarge, en is de Staat aldus gemachtigd om de voorwaarden 

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

 

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. 

 

Noch uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier kan afgeleid worden dat de 

verwerende partij voldoende rekening heeft gehouden met de relatie tussen de verzoekende partij en 

haar minderjarig kind. Evenmin blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing noch uit de stukken 

van het administratief dossier dat de verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing is 

overgegaan tot een belangenafweging aangaande het gezinsleven van de eerste verzoekende partij, 

zoals zij behoorde te doen in het licht van artikel 8 van het EVRM. 

 

Waar de verwerende partij in de nota met opmerkingen stelt dat de eerste verzoekende partij de 

geëigende procedure dient te volgen om een verblijfsrecht te krijgen als de moeder van een Belgisch 

minderjarig kind en dat de verzoekende partij niet aantoont dat zij niet met haar pasgeboren kind het 

Rijk kan verlaten, wijst de Raad erop dat dit een motivering a posteriori is, waarmee geen rekening mee 

gehouden kan worden daar deze niet opgenomen is in de bestreden beslissing. Deze motivering 

volstaat dus niet om de bestreden beslissing te schragen.  

 

De verzoekende partijen maken een schending van de materiële motiveringsplicht juncto artikel 8 van 

het EVRM aannemelijk. Dit onderdeel van het middel is gegrond. Deze vaststelling is voldoende om de 

gehele bestreden beslissing te vernietigen. 

 

2.1.3.3 Aangezien de eventuele gegrondheid van de overige onderdelen van het middel en middelen 

niet tot een ruimere vernietiging kan leiden, dienen deze niet te worden onderzocht (RvS 18 december 

1990, nr. 36.050; RvS 24 oktober 2002, nr. 111.881). 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp.  

 

 

 

 

4. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 5 oktober 2015 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 372 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen maart tweeduizend zestien door: 

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS 

 


