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 nr. 172 107 van 19 juli 2016 

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 Angolese nationaliteit te zijn, op 23 maart 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 februari 2016 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juni 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DHONDT, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat K. BERNARD, 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 20 augustus 2015 diende verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van familielid van 

een burger van de Unie. 

 

1.2. Op 19 februari 2016 werd een beslissing genomen tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, die als 

volgt wordt gemotiveerd: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid gelezen in combinatie met artikel 58 of 69ter 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 verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, die op 20.08.2015 werd ingediend door: 

[…] 
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om de volgende reden geweigerd: 

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

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

Artikel 40bis§2,5° van de wet van 15.12.1980 stelt het volgende: 'Als familielid van de burger van de 

Unie worden beschouwd: vader of 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 hoede recht beschikt. 

Ter staving van de aanvraag legt betrokkene de volgende documenten over: een bewijs van 

ziekteverzekering dd 30.10.2015 voor zichzelf en haar kinderen, een arbeidscontract dd 28.09.2015 

voor een tewerkstelling bij G. vanaf 28.09.2015 tot 16.10.2015, een badge van B. A. (A. B.) geldig van 

29.10.2015 tot 20 10 2016 

Betrokkene diende een aanvraag in, in functie van haar Nederlands kind M.Y.P.D.G. 

Betrokkene kan het verblijfsrecht overeenkomstig artikel 40bis, §2,5° niet bekomen. In het Wetsartikel 

staat expliciet dat het de vader of moeder van een EU onderdaan, zoals bedoeld in artikel 40§4, eerste 

lid, 2 ™oe* betreffen. Concreet wil dit zeggen dat de EU minderjarige zelf houder van het verblijfsrecht 

moet zijn of het moet aanvragen als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Dit is in casu niet het 

geval. De minderjarige heeft automatisch het verblijfsrecht bekomen in België, op basis van van de 

verwantschap met de vader. 

Voor zover men zou claimen dat heden het kind het verblijfsrecht wel degelijk uitoefent als beschikker 

en geen gezincel meer vormt met de vader, kunnen alsnog de beschikbare bestaansmiddelen bekeken 

te worden. Uit het bewijs van de bestaansmiddelen blijkt dat de tewerkstelling van betrokkene reeds is 

achterhaald. Raadpleging van de RSZ-databank wijst hetzelfde uit. Na de tewerkstelling via G. is er 

kennelijk nog wel wat interim tewerkstelling geweest, echter welk inkomen dit opleverde en welk 

inkomen betrokkene heden ter beschikking zou hebben die als bestaansmiddelen zouden kunnen in 

aanmerking worden genomen, is liet duidelijk. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat de minderjarige 

heden houder is van het verblijfsrecht als  beschikker van voldoende bestaansmiddelen overeenkomstig 

art. 40, §4, eerste lid, 2 en tweede lid van de wet van 15.12.1980. 

Voor zover betrokkene alsnog ook artikel 40bis§2,4" van de wet zou wensen in te roepen, dient 

opgemerkte worden dat ook de toepassing van dit wetsartikel niet tot het verblijfsrecht van betrokkene 

kan telden. Overeenkomstig dat wetsartikel dient de bloedverwant in opgaande lijn ten laste te zijn van 

de EU burger die wordt vervoegd. Uit het huidige administratieve dossier kan dit echter niet besloten 

worden. De heeft uiteraard haar moeder niet ten laste: noch in het verleden noch in het heden. Op zich 

zou dat uiteraard niet kunnen, zelfs al moest de baby vermogend zijn, het is niet aan de baby om dit 

vermogen te beheren en dus bvb een volwassene ten laste te nemen (cfr. Art 376BW). 

Er werd bij deze beslissing wel degelijk rekening gehouden met artikel 8 EVRM het staat het gezin 

immers vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven of hun 

gezinsleven: zo in te richten dat de vader en het kind in België verblijven en dat de moeder een andere 

verblijfplaats kiest. Dit hoeft niet noodzakelijk afbreuk te doen aan hun gezinsleven. 

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 enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 40bis, §2, 5°, van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van artikel 8 van het EVRM, van de artikelen 7 en 24 

van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, van het evenredigheidsbeginsel, van de 

zorgvuldigheidsplicht, van de motiveringsplicht, van de formele motiveringsplicht vervat in artikel 62 van 

de vreemdelingenwet en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen. Zij licht het middel toe als volgt: 

 

“In de bestreden beslissing weigert verwerende partij het verblijf aan verzoekster omdat haar 

minderjarige dochter, de referentiepersoon, niet is ingeschreven als 'houder van voldoende 

bestaansmiddelen'. Verwerende partij is van mening dat daarom niet is voldaan aan de voorwaarden 

van artikel 40bis, §2, 5° van de Vreemdelingenwet. 

Artikel 40bis van de Vreemdelingenwet is een omzetting van Unierecht, met name van de 

Burgerschapsrichtlijn. 

Overweging 31 van de Burgerschapsrichtlijn stelt dat de richtlijn de grondrechten en fundamentele 

vrijheden eerbiedigt en de rechten vervat in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 

in acht neemt. 
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De rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking tot verblijfsrecht voor ouders van minderjarige 

Unieburgers is duidelijk. Zoals bijvoorbeeld in het arrest C-40/11 van 8 november 2012, Yoshikazu Iida 

tegen Stadt Ulm, wordt uiteengezet: 

Zo is reeds geoordeeld dat de ouder, staatsburger van een lidstaat of van een derde staat, die 

daadwerkelijk zorgt voor een minderjarige burger van de Unie, niet toestaan met deze burger in de 

lidstaat van ontvangst te verblijven, het verblijfsrecht van deze burger ieder nuttig effect ontneemt. Het is 

immers duidelijk dat het genot van het verblijfsrecht door een kind van jonge leeftijd noodzakelijkerwijs 

impliceert dat dit kind het recht heeft om te worden begeleid door de persoon die er daadwerkelijk voor 

zorgt, en dientengevolge dat deze persoon gedurende dat verblijf bij het kind in de lidstaat van 

ontvangst kan wonen (arrest Zhu en Chen, reeds aangehaald, punt 45)." 

Het Hof benadrukt dat wat primeert in dergelijke zaken het verblijfsrecht yan de Unieburger is. Dit 

verblijfsrecht moet nuttig effect behouden. In paragraaf 72 van dit arrest stelt het Hof van Justitie dat er 

een gemeenschappelijk kenmerk is aan aile erboven genoemde situaties namelijk de onlosmakelijke 

verbondenheid met de vrijheid van verkeer van een burger van de Unie. 

In casu werd door verwerende partij verzoeksters verblijfsaanvraag geenszins onderzocht vanuit het 

oogpunt van het vrij verkeer van de referentiepersoon, of die van haar vader, eveneens Unieburger. Er 

werd enkel een strikte toepassing gemaakt van de bestaansmiddelen voorwaarde en een eerder 

obligatie inschatting gemaakt van een mogelijk artikel 8 EVRM schending wat geenszins dezelfde 

garanties en verplichtingen met zich meebrengt. 

 

Derdelanders zoals verzoekster hebben dan wel geen persoonlijke rechten op grond van de 

Burgerschapsrichtlijn, aangezien deze van enkel toepassing is op EU-burgers, maar de 

Burgerschapsrichtlijn heeft slechts nut indien familieleden van EU-burgers, ongeacht hun nationaliteit, 

ook rechten kunnen ontlenen aan de richtlijn. Anders oordelen zou immers betekenen dat de vrijheid 

van verkeer van de EU-burger aangetast wordt en dat de EU-burger zou weerhouden worden om van 

zijn inreis- en verblijfsrecht in die lidstaat gebruik te maken. 

In voorliggend geval werd op geen enkele wijze in rekening gebracht dat wat ten gronde ligt aan de 

rechtssituatie het volgende is: een Nederlandse man vestigt zich in België in de uitoefening van zijn 

recht op vrij verkeer. Hij is in een relatie met een Nederlandse vrouw, die zich met hem gevestigd heeft 

in België. De Nederlandse man verwekt een kind bij een verzoekster, een derdelander van Angolese 

nationaliteit. Het kind draagt de Nederlandse nationaliteit en geniet eveneens een verblijfsrecht in 

België. De vader en de moeder van dit kind hebben verder geen liefdesrelatie. Zijn partner is nog steeds 

de Nederlandse onderdaan. 

Voor een minderjarige Unieburger staat diens verblijfsrecht op de helling indien de persoon die het kind 

begeleidt en er daadwerkelijk zorg voor draagt niet eveneens een verblijfsrecht kan genieten. Indien die 

minderjarige Unieburger zelf ten laste is, en niet zelfstandig voldoet aan de voorwaarde om als 

Unieburger een verblijfsrecht van meer dan drie maanden te genieten, bijvoorbeeld als beschikker van 

voldoende bestaansmiddelen, dan dient nog steeds teruggegaan te worden tot op het recht op vrij 

verkeer van de Unieburger die aan de oorsprong ligt van het verblijfsrecht van de minderjarige 

Unieburger, in casu haar vader. 

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel, mag de nationale regeling niet tot doel of tot gevolg 

hebben dat de uitoefening van het recht op gezinshereniging onmogelijk of uiterst moeilijk wordt 

gemaakt, omdat anders afbreuk wordt gedaan aan het met de Burgerschapsrichtlijn nagestreefde doel 

en daaraan haar nuttige werking wordt ontnomen (zie bvb. HvJ 9 juli 2015, C-153/14, K. en A, §64). 

Verwerende partij dient bij die beoordeling de zorgvuldigheidsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel te respecteren, in deze samen gelezen met de rechten vervat in artikel 8 

EVRM, artikel 7 van het Handvest en artikel 24 van het Handvest. 

Het feit dat verzoeksters gezinssituatie niet die van een 'klassiek' gezin is, ontslaat verwerende partij er 

niet van het onderzoek te voeren met het recht op vrij verkeer van Unieburgers als vertrekpunt, rekening 

houdende met de grondrechten in het geding, met name ieders recht op gezinsleven, en het hoger 

belang van de betrokken kinderen. Of verwerende partij na die beoordeling noodzakelijkerwijs bij een 

verblijfsrecht voor verzoekster moet uitkomen of niet is een andere zaak. Noch artikel 8 EVRM, noch 

artikel 7 van het Handvest schept een subjectief recht op verblijf an sich, maar het verplicht de lidstaten 

wel om een reële proportionaliteitstoets te voeren die de appreciatiemarge van de lidstaat bij de 

beoordeling van het verblijfsrecht gevoelig kan verkleinen en in sommige gevallen in een positieve 

verplichting uitmonden tôt verblijfsmachtiging. 

Verwerende partij richt de bestreden beslissing enkel en alleen aan verzoekster en vermeldt, behalve de 

Unieburger-referentiepersoon, nergens de andere minderjarige kinderen van verzoekster. Dit op zich is 

een grove onzorgvuldigheid en een schending van de verplichting met het hoger belang van elk kind 

rekening te houden. Verwerende partij brengt op geen enkele wijze het concrete gezinsleven van 

verzoekster met de referentiepersoon, en van de referentiepersoon met haar vader in rekening. 
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De bestreden beslissing stelt rekening gehouden te hebben met artikel 8 EVRM. Het zou het gezin vrij 

staan zich elders te vestigen, of het gezinsleven zo te organiseren dat de vader en het kind in België 

verblijven en de moeder in Angola leeft. Verwerende partij merkt zelfs op dat dit niet noodzakelijk 

afbreuk hoeft te doen aan het gezinsleven. 

Een dergelijke stereotype motivering getuigt niet enkel van een gebrekkig onderzoek naar de 

proportionaliteit van de beslissing, zo dit onderzoek al gevoerd werd, maar is ook manifest onredelijk. 

Een redelijke persoon ziet immers in dat een kind gebaat is om op te groeien in aanwezigheid van beide 

ouders met de mogelijkheid een daadwerkelijke band met hen te onderhouden. Een redelijk persoon 

ziet ook in dat de drie andere minderjarige kinderen van verzoekster mee in rekening dienen te worden 

gebracht bij het nemen van deze beslissing. Men kan drie minderjarige kinderen die erg kwetsbaar zijn 

immers niet buiten de overweging houden of buiten de evenredigheidstoets. En een redelijke persoon 

ziet ook in dat het voor een erg jong kind vanuit België bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk is, een 

gezinsleven te onderhouden met een moeder die in Angola woont, laat staan met haar broers en zusjes 

in Angola. Een redelijke mens ziet ten slotte ook in dat van een vader die in een duurzame relatie zit met 

een andere vrouw dan de moeder van het kind, van een andere nationaliteit dan de moeder van het 

kind, moeilijk kan verwacht worden zich in Angola te vestigen, waar hij geen enkel verblijfsrecht heeft, 

en wat zijn echtgenote ongetwijfeld niet zal appreciëren. Voor een kind met de Nederlandse nationaliteit 

kan het ook wel eens bijzonder moeilijk zijn zich te vestigen in Angola, en is het opnieuw bijzonder 

moeilijk, zo niet onmogelijk, een gezinsleven te onderhouden met een vader in België. Het Nederlandse 

kind kan zich ook niet alleen in Nederland gaan vestigen, gezien het daar geen ouders heeft. 

De banden van de referentiepersoon, de Nederlandse minderjarige, zijn dus onbestaande t.o.v. Angola, 

erg zwak t.o.v. Nederland waar ze geen familie heeft, en bijzonder groot t.o.v. België waar haar beide 

ouders verblijven. 

Artikel 17 Gezinsherenigingsrichtlijn stelt dat wanneer vreemdelingen niet voldoen of niet langer voldoen 

aan de voorwaarden voor gezinshereniging, de lidstaten terdege rekening houden met de aard en de 

hechtheid van de gezinsband van de betrokken persoon en met de duur van zijn verblijf in de lidstaat, 

alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

Deze vereiste van een concrete beoordeling van de individuele situatie geldt niet enkel bij afwijzing van 

een verzoek, intrekking of niet- verlenging van de verblijfstitel, maar ook in het geval van een 

verwijderingsmaatregel tegen de gezinshereniger of de leden van zijn gezin. Het Hof verduidelijkt dat 

bovenstaande criteria dezelfde zijn die het EHRM hanteert om na te gaan of de betrokken belangen op 

een juiste wijze worden afgewogen. De richtlijn legt dus een procedurele verplichting op aan de lidstaten 

om de impact van een negatieve verblijfsbeslissing of een verwijderingsmaatregel op de betrokken 

persoon en zijn gezinsleden - in het bijzonder de betrokken minderjarige kinderen - te onderzoeken en 

te evalueren. 

De Gezinsherenigingsrichtlijn handelt over de gezinshereniging van derdelanders. De 

Burgerschapsrichtlijn zou een betere bescherming moeten bieden, gelet op het feit dat deze niet de 

rechten van derdelanders op gezinshereniging regelt, maar de inreisrechten van Unieburgers en hun 

familieleden. De Burgerschapsrichtlijn heeft geen equivalent van artikel 17 van de 

Gezinsherenigingsrichtlijn, maar artikel 28.1 voorziet in geval van openbare orde problematiek 

gelijkaardige procedurele garanties als onder artikel 17 van de Gezinsherenigingsrichtlijn. A fortiori kan 

er gesteld worden dat ook deze garanties gelden bij een verwijderingsbeslissing van een derdelands 

familielid van een Unieburger indien er geen openbare orde problematiek speelt. De bepaling zou 

immers nuttig effect ontbreken indien ze garanties zou toekennen aan personen die een gevaar voor de 

openbare orde betekenen die ze niet toekent aan personen die geen dergelijk gevaar vormen. 

Artikel 8 van het EVRM waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder 

recht heeffc op eerbiediging van zijn privé-leven, familie- en gezinsleven. Artikel 8 van het EVRM 

defmieert het begrip 'familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide begrippen zijn autonome 

begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. 

Tussen ouders en kinderen is er quasi altijd een gezinsband, ook als deze ouders gescheiden zijn 

(EHRM Berehab e.a. t. Nederland, 21 juni 1988, nr. 10730/84). 

Verwerende partij was op de hoogte van dit gezinsleven. 

Gezien het om een eerste toelating tot verblijf gaat dient er onderzocht te worden of er een positieve 

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

ontwikkelen. Dit gebeurd aan de hand van de 4fair balance -toets. Als na deze toets uit de 

belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er sprake van een 

schending van artikel 8 EVRM (EHRM 28 juni 2011, Nunez t. Noorwegen, § 68; EHRM 26 april 2007, 

Konstantinov t. Nederland, § 46; EHRM 1 december 2005, Tuquabo-Tekle e.a. t. Nederland, §42; 

EHRM 28 november 1996, Ahmut t. Nederland, § 63; EHRM 1 februari 1996, Gui t. Zwitserland, § 63.). 
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Bij dit onderzoek naar het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM en de eventuele hieruit 

voortvloeiende positieve verplichting om een verblijfsmachtiging af te leveren, heeft verwerende partij 

een zekere appreciatiemarge. Het recht op eerbiediging van het gezinsleven is immers niet absoluut. 

Wel heeft deze appreciatiemarge bepaalde grenzen. Er dient immers een proportionaliteitstoets te 

gebeuren tussen de individuele belangen van de aanvrager van de verblijfsmachtiging en de belangen 

van de Lidstaat waar de verblijfsmachtiging wordt aangevraagd. De inhoud van deze 

proportionaliteitstoets wordt bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. 

De Belgische staat is toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij beschikt, een billijke 

afweging te maken tussen de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie 

EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 68-69). In zaken die zowel op een 

gezinsleven als op immigratie betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve 

verplichtingen van een Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het 6 EVRM afhankelijk zijn 

van de individuele omstandigheden van de betrokken persoon en het algemeen belang (EHRM 17 april 

2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 140). 

De beleidsmarge van verdragsluitende staten wordt overschreden wanneer zij geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang, enerzijds, en het belang van het individu, anderzijds. Of het nu een 

negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Dit vereist een correcte belangenafweging waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. Zo stelt 

de rechtspraak van het EHRM dat er onder meer rekening moet worden gehouden met de aard en ernst 

van de gepleegde strafbare feiten, de tijdsduur van het verblijf in het gastland, de tijdsduur die is 

verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van verzoeker sindsdien, de gezinssituatie 

van verzoeker, de omvang van de band met het land van herkomst, het bestaan van ononverkomelijke 

hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal kan worden uitgebouwd, de vraag of 

het gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de 

verblijfsstatus van één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voorzetten van het gezinsleven op 

het grondgebied van de Verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie 

zich voordoet dan zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM 

worden vastgesteld (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 142; EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70). 

Volgens het Europees Hof worden de positieve verplichtingen van Lidstaten onder het EVRM versterkt 

wanneer de getroffen maatregel minderjarige kinderen aanbelangt. (EHRM, Mubilanza Mayeka en 

Kaniki Mitunga t. België, 12 oktober 2006.) De Lidstaten moeten rekening houden met de jonge leeftijd 

en kwetsbaarheid van kinderen. (TULKENS, F., "La Convention européenne des droits de l'homme et 

les droits des enfants", Journal du Droit des Jeunes, nr. 272, februari 2008, p.6). 

In het arrest Kaplan e.a. t. Noorwegen geeft het Hof aan dat het belang van het kind moet worden 

beoordeeld aan de hand van de concrete, individuele omstandigheden van elk geval: "[h]aving regard to 

ail of the above considérations, notably the youngest child's long-lasting and close bonds to her father, 

her spécial care needs and the long period of inactivity before the immigration authorities issued a 

warning to the first applicant and took their décision to order his expulsion with a re-entry ban, the Court 

is not convinced in the concrete and exceptional circumstances of the case that sufficient weight was 

attached to the best interests of the child for the purposes of Article 8 of the Convention. The Court is 

therefore not satisfied that the authorities of the respondent State acted within their margin of 

appréciation when seeking to strike a fair balance between, on the one hand, the first applicant's need to 

be able to remain in Norway in order to maintain his contact with his daughter in her best interest (see 

Nunez, § 84) and, on the other hand, its public interest in ensuring effective immigration control - 

namely, according to the Government, "the interests of... the economic well-being of the country" and 

"the prévention of disorder or crime". " (EHRM, Kaplan e.a. t. Noorwegen, 24 juli 2014, § 98.) 

Het HvJ wijst erop dat het EHRM in deze belangenafweging,conform het beginsel van het belang van 

het kind, concreet rekening houdt met factoren zoals de leeftijd van het betrokken kind, het belang en 

welzijn van de kinderen in het bijzonder de ernst van de moeilijkheden die de kinderen riskeren in het 

land waarheen ze worden uitgewezen (zoals de band die het kind heeft met de culturele en taalkundige 

context van dit land), het eventuele feit dat het kind onafhankelijk van het gezin aankomt, zijn situatie in 

het land van herkomst, de hechtheid van de sociale, culturele en familiale banden met het gastland en 

het land van herkomst en de mate waarin het kind van zijn gezinsleden afhankelijk is (HvJ 27 juni 2006, 

C-540/03, Parlement v. Raad, pt. 56 en 64-65, met verwijzing naar EHRM 21 december 2001, nr. 

31465/96, Sen v. Nederland, § 37; EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer v. Nederland, § 39; EHRM 28 november 1996, nr. 21702/93, Ahmut v. Nederland, § 69; 

EHRM 19 februari 1996, nr. 23218/94, Gui v. Zwitserîand, § 42. Zie ook intéressante rechtspraak 

aangaande het belang van het kind in EHRM 1 december 2005, nr. 60665/00, Tuquabo-Tekle et al. v. 
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Nederland, § 44; EHRM 18 oktober 2006, nr. 46410/99, Uner v. Nederland, § 58; EHRM 31 juli 2008, nr. 

265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen, § 66; EHRM 3 november 2011, nr. 28770/05, Arvelo Aponte v. 

Nederland, § 6; EHRM 23 juni 2008, nr. 1638/03, Maslov v. Oostenrijk, §§ 82-83; EHRM 28 juni 2011, 

nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, § 78; EHRM 30 juli 2013, nr. 33169/10, Polidario v. Zwitserîand; 

EHRM 30 juli 2013, nr. 948/12, Berisha v. Zwitserîand, § 51, met verwijzing naar EHRM (Grote Kamer) 

6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserîand, §§ 135-136; EHRM 17 april 2014, nr. 

41738/10, Paposhvili v. Belgie, § 144; EHRM 8 juli 2013, nr. 3910/13, M.P.E.V. v. Zwitserîand; EHRM 

24 juli 2014, nr. 32504/11, Kaplan et al. v. Noorwegen; EHRM 3 oktober 2014, nr. 12738/10, Jeunesse 

v. Nederland, § 109. 

Recent heeft het EHRM in het arrest Jeunesse t. Nederland van 3 oktober 2014 nog duidelijker gesteld 

in welke mate lidstaten het belang van het kind moeten laten primeren. Het Hof herhaalt zijn rechtspraak 

dat er een brede consensus bestaat, ook in het internationale recht, dat in alle beslissingen waarbij 

kinderen betrokken zijn, hun belangen van het hoogste belang zijn. Volgens het EHRM moeten 

nationale overheden steeds de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en proportionaliteit onderzoeken van een 

uitwijzing om een effectieve bescherming te geven aan de kinderen die er rechtstreeks door geraakt 

worden en om voldoende gewicht te geven aan hun hoger belang: 

"109. Where children are involved, their best interests must be taken into account (see Tuquabo-Tekle 

and Others v. the Netherlands, no. 60665/00, § 44, 1 December 2005; mutatis mutandis, Popov v. 

France, nos. 39472/07 and 39474/07, §§ 139-140, 19 January 2012; Neulinger and Shuruk v. 

Switzerland, cited above, § 135; andXv. Latvia [GC], no. 27853/09, § 96, ECHR 2013). On this particular 

point, the Court reiterates that there is a broad consensus, including in international law, in support of 

the idea that in ail décisions concerning children, their best interests are of paramount importance (see 

Neulinger and Shuruk v. Switzerland, cited above, § 135, and X v. Latvia, cited above, § 96). Whilst 

alone they cannot be decisive, such interests certainly must be afforded significant weight. Accordingly, 

national decision-making bodies should, in principle, advert to and assess evidence in respect of the 

practicality, feasibility and proportionality of any removal of a non- national parent in order to give 

effective protection and sufficient weight to the best interests of the children directly affected by zY." 

Inmiddels verwijst het EHRM in zijn rechtspraak ook naar artikel 24 van het Handvest om te 

benadrukken dat er een brede consensus bestaat, ook in het internationaal recht, ter ondersteuning van 

het idee dat in aile beslissingen die kinderen betreffen, hun belangen een essentiële overweging 

vormen. (EHRM (Grote Kamer) 6 juli 2010, nr. 41615/07, Neulinger en Shuruk v. Zwitserîand, § 135). 

De Grote Kamer argumenteerde dat het belang van het kind twee dimensies heeft: het behoud van de 

gezinsbanden (eenheid van het gezin) en de ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving 

(welzijn van het kind). 

Het Handvest dient gerespecteerd te worden bij de toepassing van Unierecht. De werkingssfeer van het 

Handvest, zoals bepaald in artikel 51 van het Handvest, is dubbel. Enerzijds, zijn de bepalingen ervan 

gericht tot de instellingen en organen van de Europese Unie, waarbij het subsidiariteitsbeginsel in acht 

moet worden genomen. Anderzijds, gelden de bepalingen eveneens voor nationale overheden van 

lidstaten wanneer zij Unierecht ten uitvoer brengen. De toelichtingen verduidelijken dat dit zowel van 

toepassing is op de centrale overheden als op de regionale of lokale autoriteiten, alsmede op 

overheidslichamen wanneer zij het recht van de Unie toepassen, zoals administraties of nationale 

rechters (Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb.C. 14 december 2007, afl. 303, 32.; 

M. Maes en A. Wijnants, 'Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: een nieuwe speler 

in het vreemdelingenrecht', T. Vreemd. 2016, nr. 1, pg. 7). 

Artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, dat samen met het Verdrag 

van Lissabon op 1 december 2009 in werking is getreden, luidt: 

"De rechten van het kind 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in 

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheidpassend belang gehecht. 

2. Bij alle handelinsen in verband met kinderen, onseacht of deze worden verricht door 

overheidsinstanties of particulière instellinsen, vormen de belansen van het kind een essentiële 

overweging. ..." 

De Toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende: 

"Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het 

kind, dat door aile lidstaten is bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag. 

(...)." (cfr. Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17.) 

Deze Toelichtingen hebben een belangrijke interpretatieve waarde. Krachtens artikel 52, § 7 van het 

Handvest zijn deze toelichtingen opgesteld om richting te geven aan de uitlegging van dit Handvest van 

de grondrechten en dient deze Toelichtingen door de rechterlijke instanties van de Unie en van de 

Lidstaten naar behoren in acht te worden genomen. 
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Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen om artikel 3 van het 

VN Kinderrechtenverdrag nader te bekijken. 

Artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag luidt als volgt: 

"Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particulière instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging" 

Het VN Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag in 'General 

comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 

considération (art. 3, para. 1)' van 29 mei 20131, het volgende: 

"1. Article 3, paragraph 1, of the Convention on the Rights of the Child gives the child the right to have 

his or her best interests assessed and taken into account as a primary considération in ail actions or 

décisions that concern him or her, both in the public and private sphere. Moreover, it expresses one of 

the fundamental values of the Convention. The Committee on the Rights of the Child (the Committee) 

has identified article 3, paragraph 1, as one of the four général principles of the Convention for 

interpreting and implementing ail the rights of the childj and applies it is a dynamic concept that requires 

an assessment appropriate to the specifîc context." 

Het doel van artikel 8 EVRM is, zeker wanneer het jonge kinderen betreft, het vertrouwd netwerk te 

beschermen dat zich rond een kind ontplooit en het kind stimuleert, verzorgt en helpt ontwikkelen. 

Centraal hierin staan de zorg en de persoonlijkheidsopbouwende identiteitsrelatie. Het recht op een 

gezinsleven zoals vervat in artikel 8 EVRM erkent het fundamentele belang van dit zorgnetwerk voor de 

integriteit van het individu. In dezelfde zin beschermt het EHRM het privéleven van een persoon als het 

persoonlijke, economische en sociale netwerk van gevestigde vreemdelingen ten opzichte van hun 

omgeving en gemeenschap ( EHRM, Uner v. the Netherlands, op. cit., judgment of 5 July 2005, §59). 

Verwerende partij heeft op geen enkele wijze kenbaar gemaakt dat ze zelfs maar op de hoogte is van 

verzoeksters derdelander kinderen die ontegensprekelijk geraakt worden door de bestreden beslissing 

die aan hun moeder gericht is. Verwerende partij heeft het bestaan van die kinderen niet in rekening 

gebracht, laat staan hun individuele omstandigheden, behoeften, ontwikkeling en hoger belang. 

Wat betreft de Unieburger referentiepersoon heeft verwerende partij geenszins het reële gezinsleven in 

oogmerk genomen en de hindernissen die daaruit voortvloeien om zich elders te vestigen. Verwerende 

partij is er aan voorbij gegaan dat de vader van de referentiepersoon de Nederlandse nationaliteit heeft 

en zich niet in Angola kan vestigen, dat de referentiepersoon de Nederlandse nationaliteit heeft en zich 

in Angola kan vestigen, dat de vader van de referentiepersoon hier werk, inkomen en gezinsleven heeft 

met een andere persoon, eveneens Unieburger, en op geen enkele wijze heeft verwerende partij 

aangetoond een reële afweging met betrekking tôt het gezinsleven gemaakt te hebben. Integendeel, ze 

merkt enkel laconiek op dat een gezinsleven tussen een meisje dat anderhalf jaar oud is en haar 

moeder ook met duizenden kilometers afstand ertussen mogelijk is. Op geen enkele wijze werden de 

banden op het grondgebied, de moeilijke gezinssituatie, de nood aan een vader én een moeder, en de 

belangen van de drie andere minderjarigen in rekening gebracht. Evenmin werd onderzocht welke 

impact een mogelijke verwijdering van de moeder, al dan niet met haar dochter en andere broers en 

zusjes, zou hebben op de relatie met haar vader. 

Er werd in casu op geen enkele manier rekening gehouden met het hoger belang van het kind en de 

impact van de bestreden beslissing op het kind, en of, rekening houdende met het hoger belang van het 

kind, onder artikel 8 EVRM een verblijfsmachtiging kan of moet worden toegekend. Verwerende partij 

heeft door geen rekening te houden met het belang van het kind artikel 8 EVRM geschonden, maar ook 

artikel 24 van het Handvest. 

Verder heeft verwerende partij de zorgvuldigheidsplicht geschonden gezien zij niet met aile relevante 

elementen waarvan zij kennis had rekening heeft gehouden. 

Verwerende partij was ertoe gehouden op grond van artikel 74/13 Vw. rekening te houden met het 

gezinsleven van verzoekster en het hoger belang van het kind bij het nemen van een 

verwijderingsbeslissing. Om aile bovenstaande redenen en gelet op het feit dat drie vierde van de 

kinderen zelfs niet in rekening werden genomen heeft verwerende partij ook deze bepaling geschonden. 

Het verzoek tot nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

2.2. De bestreden beslissing heeft als grondslag artikel 40, §4, eerste lid, 2°, iuncto artikel 40bis, §2, 5°, 

van de vreemdelingenwet, zoals gewijzigd door artikel 17, 1°, van de wijzigingswet van 19 maart 2014 

(B.S. 5 mei 2014). Artikel 40, §4, van de vreemdelingenwet, waarnaar de voormelde bepaling verwijst, 

bepaalt: 

 

“§ 4. Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te 

verblijven indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij 2° hetzij voor zichzelf 

over voldoende bestaansmiddelen beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt 
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van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk, en over een verzekering beschikt die de ziektekosten in het 

Rijk volledig dekt.” 

 

Dit zijn de voorwaarden waaraan de minderjarige moet voldoen om over een verblijfsrecht te 

beschikken. In casu wordt niet betwist dat de minderjarige houder is van een verblijfsrecht in het Rijk. 

De verwerende partij meent uit deze bepaling te kunnen afleiden dat de minderjarige zijn verblijfsrecht 

als houder van voldoende bestaansmiddelen moet hebben verworven. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) leest dit echter niet in deze bepaling. Er staat enkel dat 

de minderjarige voor zichzelf over voldoende bestaansmiddelen moet beschikken om te voorkomen dat 

hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. Nergens wordt bepaald 

waar de bestaansmiddelen vandaan dienen te komen. De wet sluit niet uit dat het minderjarig kind reeds 

een verblijfsrecht heeft op een andere grond. 

 

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.” 

 

Uit deze bepaling blijkt duidelijk dat het de verzoekende partij is die het bewijs moet leveren dat zij over 

voldoende bestaansmiddelen beschikt om in haar eigen behoeften en die van het kind te kunnen 

voorzien. 

De stelling van de verwerende partij dat het kind een verblijfsrecht zou moeten hebben aangevraagd als 

beschikker van voldoende bestaansmiddelen staat haaks op het feit dat artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet voorziet dat het minderjarig kind ten laste dient te zijn van de vader of moeder en dat 

het net de vader of moeder is die moet bewijzen dat zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om 

in haar eigen behoeften en die van het kind te kunnen voorzien. 

Hierbij kan ook nog worden verwezen naar de voorbereidende werken, waaruit blijkt dat het 5° punt 

onder artikel 40bis, §2, van de vreemdelingenwet werd ingevoegd om 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 [te] bekrachtigen […] In zijn 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. […] 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, beroep 

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

diverse bepalingen inzake Asiel en Migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2013-2014, nr. 53 K3239/001, 16-17). 

Uit de voorbereidende werken blijkt dat de wetgever ook hier duidelijk de voorwaarden van een 

passende ziektekostenverzekering, het ten laste zijn van het minderjarig kind, toereikende 

bestaansmiddelen en de daadwerkelijke zorg voor de minderjarige unieburger vooropstelt en dat de 

ratio legis nadrukkelijk steunt op het feit dat de ouder en de minderjarige niet ten laste mogen komen 

van de overheidsfinanciën van de lidstaat van ontvangst. 

Er blijkt niet dat de wetgever heeft vereist dat het minderjarige kind niet enkel moet beschikken over 

voldoende bestaansmiddelen, maar dat het kind eveneens het verblijfsrecht moet aanvragen en 

verkrijgen als beschikker van voldoende bestaansmiddelen. Er blijkt met andere woorden niet dat het 

kind, zoals bedoeld in artikel 40, §4, eerste lid, van de vreemdelingenwet, geen verblijfsrecht mag 

hebben op een andere grond zoals in casu, als het daarnaast evenzeer kan aantonen te beschikken 

over voldoende bestaansmiddelen en over een ziektekostenverzekering. Bovendien is er niet de minste 

vereiste met betrekking tot de herkomst van deze bestaansmiddelen (voormeld arrest Zu en Chen, C- 

200/02, 30). 
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De Raad acht dit motief dan ook niet draagkrachtig.  

 

Het tweede motief in de bestreden beslissing, “voor zover men zou claimen dat heden het kind het 

verblijfsrecht wel degelijk uitoefent als beschikker”, steunt eveneens op de premisse dat het kind enkel 

als beschikker van bestaansmiddelen kan fungeren en is om die reden evenmin draagkrachtig.  

 

Het derde motief, met betrekking tot artikel 40bis, §2, 4°, van de vreemdelingenwet, geldt slechts ‘ten 

overvloede’ en doet geen afbreuk aan hogerde vaststellingen. Het motief strekt er immers toe dat 

verzoekster zich evenmin op deze bepaling kan steunen. Dit doet niets af aan het feit dat verzoekster 

het verblijfsrecht vroeg op grond van artikel 40bis, §2, 5°, van de vreemdelingenwet, zodat een gebrek 

in de motivering aangaande deze laatste bepaling wel degelijk dient te leiden tot de vernietiging van de 

beslissing.  

 

In de nota met opmerkingen wordt enkel het standpunt van de bestreden beslissing herhaald. Uit wat 

voorafgaat blijkt dat dit standpunt niet kan worden bijgetreden. In de mate de verwerende partij nog 

betoogt dat verzoekster niet daadwerkelijk de zorg heeft over het kind, kan een dergelijke motivering 

niet worden gelezen in de bestreden beslissing.  

In de bestreden beslissing wordt niet gemotiveerd dat verzoekster niet daadwerkelijk de hoede heeft 

over haar kind of ten hare laste valt.  

 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de nietigverklaring van 

de beslissing tot weigering van verblijf waardoor ook het bevel om het grondgebied te verlaten, 

gesteund op deze beslissing, hierdoor wordt aangetast.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

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

Vereenvoudiging van 19 februari 2016, tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), wordt vernietigd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juli tweeduizend zestien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


