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 nr. 188 572 van 19 juni 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Guineese nationaliteit te zijn, op 12 januari 2017 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 18 augustus 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 6 februari 2017 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. FADILI en van advocaat C. 

DECORDIER, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 31 maart 2013 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een F-kaart in haar hoedanigheid 

van partner van een EU-onderdaan. 

 

Op 11 februari 2014 bleek de verzoekende partij reeds ingeschreven op een ander adres dan haar 

toenmalige partner. 
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Op 28 februari 2015 werd de verzoekende partij per brief uitgenodigd stukken voor te leggen die 

aantonen dat zij beantwoordt aan één van de uitzonderingsgronden van artikel 42quater van de wet van 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), in het kader van een onderzoek naar de 

al dan niet beëindiging van haar verblijfsrecht.  

 

Op 18 augustus 2015, met kennisgeving op 13 december 2016, wordt ten aanzien van de verzoekende 

partij de beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

met bevel om het grondebied te verlaten (bijlage 21). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de 

motieven luiden als volgt: 

 

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

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

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

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

 

Naam: K. (...) 

Voornaam: S. (...) 

Nationaliteit: Guinee 

Geboortedatum: (...).1988 

Geboorteplaats: Conakry 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (...) 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

Artikel 42quater §1, 4° van de wet van 15.12.1980: 

het geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis §2, eerste lid, 2° 

(verklaring wettelijke samenwoonst), wordt beëindigd en er is geen gezamenlijke vestiging meer. 

 

De wettelijke samnewoonst werd op 11.06.2015 eenzijdig stopgezet. 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt bovendien dat betrokkene reeds sinds 11.02.2014 op een 

ander adres woont dan zijn ex-partner. 

 

Om overeenkomstig dit wetsartikel rechtsgeldig een einde te kunnen stellen aan het verblijfsrecht van 

betrokkene dient overeenkomstig art. 42quater, §4 van de wet van 15.12.1980 rekening gehouden 

worden met de uitzonderingsgronden alsook overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid met 

eventuele humanitaire elementen. Op 28.02.2015 werd betrokkene verzocht daarover informatie te 

verschaffen. Daarop legde betrokkene volgende documenten voor: 

-Arbeidsovereenkomst (werkervaringsklant, 312 arbeidsdagen) in het kader van art. 60, §7 van de 

organieke wet op het OCMW met ingang van 15 juli 2014. 

-Certificaat Eduk@ns voor deelname aan de module Franse taal september – oktober 2012 gedurende 

12u. 

-Attest van inburgering d.d. 04.02.2013. 

-Verklaring van niveaubepaling door het Huis van het Nederlands, d.d. 25.10.2012. 

-Attest voor regelmatige deelname aan de cursus maatschappelijke oriëntatie (werkjaar 2012-2013). 

 

Nergens blijkt uit de voorgelegde stukken of uit het administratief dossier dat betrokkene het recht van 

bewaring van de kinderen van de burger van de Unie die in het Rijk verblijven heeft OF het 

omgangsrecht met een minderjarig kind heer, dit overeenkomstig artikel 42quater, §4, 2° en 3° van de 

wet van 15.12.1980. Er werden dienaangaande geen documenten voorgelegd, ook niets van een 

affectieve en/of financiële band. Ook de andere uitzonderingsgronden (1° en 4°) zijn niet van 

toepassing. Verder dient ook opgemerkt te worden dat betrokkene niet aantoont te beschikken over een 

ziektekostenverzekering en niet ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

 

Betrokkene voldoet dus niet aan één van de uitzonderingsgronden overeenkomstig art. 42quater, §4 

van de wet van 15.12.1980. 

 

Verder dient ook overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid van de wet van 15.12.1980 rekening 

gehouden te worden met de humanitaire situatie van betrokkene alvorens een einde wordt gesteld aan 
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het verblijfsrecht. Wanneer we de duur van het verblijf van betrokkene in België bekijken kunnen we 

stellen dat deze in verhouding met zijn verblijf in het land van herkomst slechts een relatief korte periode 

betreft. Aangezien betrokkene jarenlang gewoond heeft in zijn land van herkomst kunnen we stellen dat 

het redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn met het land van oorsprong. Er zijn 

geen tegenindicaties hiervan te vinden in het dossier. Verder zijn er ook geen aanwijzingen in het 

dossier van medische problemen die betrokkene zouden kunnen verhinderen terug te kunnen reizen 

naar het land van herkomst. 

Wat betreft de gezinssituatie kunnen we stellen dat de relatie tussen betrokkene en referentiepersoon 

voorbij is. Uit het rijksregister en het administratief dossier blijkt immers zoals eerder aangehaald dat er 

geen gezamenlijke vestiging meer is en dat de wettelijke samenwoonst werd stopgezet. We kunnen dus 

stellen dat de relatie met de referentiepersoon in het kader van de gezinshereniging voorbij is, waardoor 

verder verblijf in het kader van die relatie achterhaald is. Verder blijkt nergens dat betrokkene nog 

contact heeft met zijn kind of de kinderen van zijn ex-partner. Er zijn ook geen aanwijzingen dat 

betrokkene nog mee financieel instaat voor de opvoeding ervan.  

Betrokkene heeft hieromtrent niets voorgelegd. Verder verblijf in dit kader is dus niet van toepassing 

volgens de beschikbare gegevens. 

Wat betreft zijn economische situatie legt betrokkene een arbeidsovereenkomst voor via het OCMW (in 

het kader van artikel 60 §7 van de organieke wet op het OCMW). Deze tewerkstelling is afgelopen, 

betrokkene is heden aan het werk via dagcontracten bij J. (...) BVBA. Dit toont aan dat betrokkene 

werkwillig is. Echter, een tewerkstelling getuigt niet van een zekere mate van integratie die een 

terugkeer naar het land van herkomst in de weg zou kunnen staan. Immers, tewerkstelling is een 

noodzakelijkheid om te kunnen voorzien in bestaansmiddelen om een min of meer menswaardig leven 

te kunnen leiden. Betrokkene heeft via deze tewerkstellingsmaatregel van het OCMW en zijn 

tewerkstellingen nadien ervaring opgedaan. Deze werkervaringen en de wil om te werken kan 

betrokkene aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan de slag te kunnen gaan. 

Aangezien betrokkene op economisch actieve leeftijd is en aan de slag is, is het redelijk aan te nemen 

dat zijn leeftijd een terugkeer naar het land van herkomst hem niet hindert. 

Wat betreft de sociale en culturele integratie legt betrokkene enkele documenten voor met betrekking tot 

een deelname aan een module Franse taal, een attest van inburgering, een verklaring van 

niveaubepaling door het Huis van het Nederlands en een attest voor regelmatige deelname aan de 

cursus maatschappelijke oriëntatie. 

Aangezien het volgen van deze lessen een verplichting is, toont dit niet aan dat betrokkene op een 

bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken. 

Gezien het geheel van bovenstaande elementen kan niet gesteld worden dat betrokkene duurzaam 

verankerd is in België en een beëindiging van het verblijfsrecht dus niet evenredig zou zijn. De 

voorgelegde documenten doen geen afbreuk aan deze vaststellingen. 

 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf van betrokkene ingetrokken. 

 

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

Wettelijke 

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

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij onder meer de schending aan van artikel 8 van 

het EVRM, waarbij zij wijst op haar minderjarig kind dat in België verblijft. 

 

Zij betoogt: 

 

"Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis". 

Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat: "Geen inmenging van enig openbaar 

gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien in een 

democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid of het 

economisch welzijn van het land, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in zover zij 

bij de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische 

samenleving. 

In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8,2° EVRM. 
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 R.v.St. nr. 81.725, 8 juli 1999 http://www.raadvst-consetat.be (4 februari 2001); A.P.M. 1999 

(samenvatting), 128; 

 

De bedoeling van de beslissing van de DVZ ligt hierin verzoeker de erkenning van om het even welk 

verblijfsrecht te beëindigen. De wil om het even welk verblijfsrecht te beëindigen aan mijn verzoeker 

vormt een inmenging in zijn privéleven die niet verenigbaar is met art. 8.2 E.V.R.M. 

De handhaving van de bestreden beslissing zou een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

teweegbrengen gezien het ertoe zou leiden om gescheiden te leven van haar man en kinderen en 

onevenredige schade zou toebrengen aan haar gezinsleven. 

 R.v.St. nr. 79.295, 16 maart 1999 http://www.raadvst-consetat.be (7 januari 2000); A.P.M. 1999 

(samenvatting), 64;, Rev. dr. étr. 1999, 258, noot -;, T. Vreemd. 1998, 329; 

In elke verblijfsbeslissing die mogelijk het recht op gezinsleven (artikel 8 EVRM) schendt, moet de staat 

bovendien het hoger belang van het kind in overweging nemen. Dat volgt uit het arrest Jeunesse tegen 

Nederland van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit arrest gaat verder gaan 

dan de Belgische rechtspraktijk. 

Verzoeker is, zoals boven vermeld, de vader van een minderjarig kind met een verblijfsrecht in België. 

Alle landen die partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten nagaan of een 

beslissing over verblijfsrecht het recht op een gezinsleven (artikel 8 EVRM) al dan niet schendt. Zij 

moeten een belangenafweging ('fair balance'-toets) maken: dat is een afweging tussen het belang van 

de staat om immigratie te controleren, en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben 

op het grondgebied van de staat. In die afweging moet de overheid voldoende gewicht toekennen aan 

het hoger belang van het kind. 

Het Hof herhaalt zijn vaste rechtspraak dat artikel 8 EVRM geen algemene verplichting inhoudt voor een 

staat om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan. 

Toch kan er soms een positieve verplichting bestaan voor een staat om een toelating tot verblijf te 

geven om het recht op gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. Of er al dan niet zo'n positieve 

verplichting bestaat, hangt enerzijds af van de bijzondere omstandigheden van de betrokken 

vreemdeling, en anderzijds van het algemeen belang van de staat. Dit is de 'fair balance'-toets. 

De RVV heeft in haar arrest van 13.1.2016 met nr. 159.789 duidelijk uiteengezet dat afweging van de 

individuele belangen en de algemene belangen in concreto dienen te gebeuren. 

Bij de belangenafweging moet de staat onder meer rekening houden met de volgende elementen: 

• de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij uitwijzing naar het land van 

bestemming, 

 • de omvang van de banden in de staat, 

• de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders 

normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

• de vraag of de vreemdeling wist, op het moment dat hij het gezinsleven creëerde, dat het 

voortbestaan van dit gezinsleven van bij het begin onzeker was omwille van zijn precair verblijf. Als 

dit het geval is, volgt uit vaste rechtspraak van het EHRM dat de uitwijzing van een derdelands 

familielid slechts in uitzonderlijke omstandigheden een schending kan uitmaken van artikel 8 EVRM. 

• Tot slot moet het hoger belang van het kind in overweging genomen worden, wanneer kinderen 

betrokken zijn bij de verblijfsaanvraag. 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. 

Uit dit arrest blijkt dat staten bij de beoordeling van eender welke verblijfsaanvraag waarin de aanvrager 

zijn gezinsleven inroept, een grondige belangenafweging moet maken. Wanneer kinderen betrokken zijn 

moet het hoger belang van het kind mee in overweging genomen worden. 

(...) 

De draagwijdte van het arrest Jeunesse tegen Nederland lijkt echter nog verder te gaan: in elke 

verblijfsprocedure, ongeacht of het een omzetting betreft van het Unierecht, waar artikel 8 EVRM 

getoetst moet worden, moet de staat het hoger belang van het kind in overweging nemen. 

In casu is de 'fair balance'-toets niet gebeurd. 

Het middel is ontvankelijk en gegrond,” 

 

2.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het tweede middel het volgende in haar nota met 

opmerkingen: 

 

“In een tweede middel beroept verzoekende partij zich op een schending van: 

- artikel 8 EVRM ; 

- artikel 3 van het IVRK ; 
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- artikelen 24 en 51 van het Handvest van de grondrechten van de EU. 

De verzoekende partij acht de voormelde rechtsregels geschonden, doordat het hoger belang van het 

kind niet in overweging zou zijn genomen. 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

De verzoekende partij dient in de eerste plaats het bestaan van een beschermenswaardige relatie te 

bewijzen, wanneer zij zich beroept op art. 8 EVRM. 

“Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8 

lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of 

gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.” (R.v.V. nr. 48.465 dd. 23.09.2010) 

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

om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan 

van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.” (R.v.V. nr. 107.498 dd. 29.07.2013) 

De verzoekende partij faalt ter zake in de op haar rustende bewijslast. 

De verzoekende partij verwijst in haar tweede middel naar haar minderjarig kind, doch dienaangaande 

merkt verweerder op dat door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast 

met Administratieve Vereenvoudiging uitdrukkelijk werd overwogen dat nergens blijkt dat de 

verzoekende partij nog contact heeft met haar minderjarig kind. 

Nochtans kan niet dienstig voorbij gegaan worden aan het feit dat de verzoekende partij op 28.02.2015 

uitdrukkelijk werd uitgenodigd om alle nuttige stukken voor haar dossier over te maken. 

Gelet op het feit dat geen bewijs werd voorgelegd dat de verzoekende partij nog contact heeft met haar 

minderjarig kind, terwijl evenmin werd aangetoond dat de verzoekende partij (nog) meer financieel kan 

instaan voor de opvoeding van het minderjarig kind, kan niet zonder meer aangenomen worden dat de 

verzoekende partij in België een beschermenswaardig gezinsleven met haar minderjarig kind 

onderhoudt. 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

Verder laat verweerder gelden dat het recht op een gezins- en privéleven, dat geput kan worden uit 

artikel 8 van het EVRM niet uitsluit dat de overheid, gelet op het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, 

zich in het gezins- en privéleven mengt op voorwaarde dat dit gebeurt via een maatregel die voorzien is 

bij de wet, dat de inmenging noodzakelijk is in een democratische samenleving en dat een legitiem doel 

wordt nagestreefd. 

Inzake het legaliteitscriterium kan geen discussie bestaan: artikel 42quater van de Vreemdelingenwet 

vormt de rechtsgrond om te besluiten tot de beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21), indien wordt vastgesteld dat een 

vreemdeling niet meer beantwoordt aan de aan het verblijf gestelde voorwaarden. 

Wat de tweede voorwaarde betreft, dient dan weer te worden vastgesteld dat deze inmenging in casu 

minstens één van de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft: de handhaving 

van de verblijfsreglementering door de overheid is immers een middel ter vrijwaring van ‘s lands 

openbare orde. 

Inzake de derde voorwaarde geldt eveneens als uitgangspunt dat het volgens een vaststaand principe 

van internationaal recht aan de Verdragsluitende Staten toekomt de openbare orde te verzekeren door, 

meer in het bijzonder, de toegang en het verblijf van niet- onderdanen te regelen. 

Verzoekende partij is kennelijk van mening dat de bestreden maatregel niet in proportie staat tot het 

gezinsleven van haarzelf en haar kinderen. Er kan gesteld worden dat een maatregel noodzakelijk is 

indien deze pertinent en indien deze proportioneel is. De bestreden beslissing is aldus enkel dan 

onrechtmatig wanneer zij het resultaat is van een kennelijk onredelijk handelen, en wanneer het 

voordeel dat de overheid uit de bestreden beslissing put, buiten elke redelijke verhouding staat tot het 

nadeel dat verzoeker erdoor ondergaat. 
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Verweerder laat in dit kader gelden dat uit de omstandige overwegingen van de bestreden beslissing 

afdoende blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van het minderjarige 

kind in het Rijk, doch dat diende te worden vastgesteld dat verder verblijf in functie van het kind niet aan 

de orde was, rekening houdend met de door de verzoekende partij voorgelegde stukken. 

De verzoekende partij maakt een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. 

Gelet op het voorgaande kan de voorgehouden schending van artikel 3 IVRK, noch van de artikelen 24 

en 51 van het EU-Handvest worden aangenomen, nu uit de motieven van de bestreden beslissing wel 

degelijk blijkt dat rekening werd gehouden met het minderjarige kind van de verzoekende partij. 

De verzoekende partij blijft ook volkomen in gebreke om aan te duiden met welke elementen, dewelke 

verband houden met het hoger belang van het minderjarige kind, geen rekening zou zijn gehouden. 

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

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de beëindiging van het 

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

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

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

toepasselijke rechtsregels. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 

 

2.3. 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.”  

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na 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 geïnter-

preteerd.  

 

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). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven is een feitenkwestie. 

 

In casu verwijst de verzoekende partij naar haar minderjarig kind dat in België verblijft en verwijt zij de 

verwerende partij geen rekening te hebben met het kind en diens hoger belang in het kader van een 

belangenafweging. 

 

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 

andere samenlevingsvorm is geboren. De band tussen een ouder en een minderjarig kind zal slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden als ‘verbroken’ worden beschouwd (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 21 juni 1988, nr. 10730/84, Berrehab v. Nederland, par. 21; EHRM 11 juli 2000, 

Ciliz/Nederland, § 59 ). 
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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 vereist; wel 

moeten andere factoren worden voorgelegd die aantonen dat de relatie tussen de betrokken ouder en 

het minderjarig kind een voldoende standvastigheid vertoont 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, nr. 10606/07, Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, par. 30).  

 

Zulke factoren betreffen de aard en duur van de relatie tussen de ouders, in het bijzonder of het krijgen 

van een kind was gepland, of de vader het kind heeft erkend, de bijdragen tot de zorg en opvoeding van 

het kind, de kwaliteit en regelmatigheid van het contact tussen ouder en kind, de interesse en het 

engagement van de ouders ten aanzien van het kind voor en na de geboorte ervan. 

 

De Raad dient na te gaan of er op het moment van de bestreden beslissing factoren aanwezig waren 

die wijzen op een beschermenswaardig gezinsleven tussen verzoekende partij en haar kind waarmee 

de gemachtigde rekening had moeten houden. Indien de verwerende partij voor het nemen van de 

bestreden beslissing aanwijzingen kende betreffende contacten tussen de verzoekende partij en haar 

minderjarige dochter, van Spaanse nationaliteit, dient zij te onderzoeken of het nemen van de bestreden 

beslissing mogelijkerwijze een schending van artikel 8 EVRM tot gevolg heeft. 

 

Uit het administratief dossier blijkt de verzoekende partij de verwerende partij bij schrijven van 21 januari 

2014 zelf op de hoogte stelde van het feit dat er gezien de verstoorde verstandhouding tussen haarzelf 

en haar voormalige partner, moeder van hun gemeenschappelijk kind, een procedure werd opgestart 

voor de vrederechter die resulteerde in een beschikking van 12 december 2013 waarin wordt gesteld 

dat beide partijen het ouderlijk gezag in onderling overleg en gezamenlijk zullen uitoefenen. Tevens 

werd een recht op contact toegekend met de dochter aan de verzoekende partij op zaterdag, van 14u 

tot 18u, waarbij de verzoekende partij haar ophaalt en terugbrengt ten huize van de moeder. Bij 

schrijven van 16 juni 2014 wordt genoemd vonnis van de vrederechter door de verzoekende partij aan 

het dossier toegevoegd, evenals stortingsbewijzen die aantonen dat zij maandelijks alimentatiegeld 

betaalt voor haar dochter aan de moeder. Het betreft maandelijkse stortingen tussen december 2013 en 

eind juni 2015. Het administratief dossier bevat eveneens de erkenningsakte van 21 mei 2012 waaruit 

blijkt dat de verzoekende partij het kind heeft erkend en een proces-verbaal van de politie van 26 

september 2014 waarin de voormalige partner van de verzoekende partij verklaart dat de verzoekende 

partij “vanaf december 2013 moest beginnen betalen voor zijn dochter. Dit is 100 euro alimentatie per 

maand. Hij betaalt dit tot op heden correct. Hij mag haar elke zaterdag vier uur zien. Hij komt naar mijn 

appartement ze halen en brengt ze terug. Het is van 14.00 uur tot 18.00 uur.”  

 

Het verblijfsrecht werd beëindigd omdat de verzoekende partij niet langer samenwoonde met de 

moeder, van Spaanse nationaliteit, en het geregistreerd partnerschap werd beëindigd. 

 

Uit deze feitelijke gegevens blijkt overduidelijk dat de verwerende partij op de hoogte was dat de 

verzoekende partij een minderjarig kind heeft in België en dat er indicaties bestaan van het 

omgangsrecht dat de verzoekende partij heeft met haar kind. De verzoekende partij maakt aannemelijk 

dat er voor de bestreden beslissing een onder artikel 8 EVRM beschermenswaardig gezinsleven 

aanwezig was tussen haar kind en haar zelf, dit zijn effectief beleefde gezinsbanden, waarmee de 

gemachtigde rekening had moeten houden bij het nemen van de bestreden beslissing. Het belang van 

het kind wordt beschouwd als een essentiële overweging die moet worden meegenomen in de 

belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 144; 

EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland, § 109). De door de verzoekende partij overgemaakte 

gegevens zijn voldoende recent (PV politie van 26 september 2014 en stortingen tot eind juni 2015) 

terwijl de bestreden beslissing op 18 juni 2015 is genomen, zodat de verzoekende partij er niet toe 

gehouden was deze gegevens in het kader van artikel 42quater van de vreemdelingenwet te herhalen. 

 

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 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/privéleven en anderzijds het algemeen 

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

openbare orde.  
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De verzoekende partij acht de bestreden beslissing niet in overeenstemming met het belang van het 

kind en meent dat geen belangenafweging werd gemaakt in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Weliswaar wordt in de beslissing tot beëindiging van verblijf van meer dan drie maanden gewezen op 

het minderjarig kind, doch de verwerende partij motiveert hieromtrent:  

 

“Nergens blijkt uit de voorgelegde stukken of uit het administratief dossier dat betrokkene het recht van 

bewaring van de kinderen van de burger van de Unie die in het Rijk verblijven heeft OF het 

omgangsrecht met een minderjarig kind heer, dit overeenkomstig artikel 42quater, §4, 2° en 3° van de 

wet van 15.12.1980. Er werden dienaangaande geen documenten voorgelegd, ook niets van een 

affectieve en/of financiële band.” 

 

en 

 

“Verder blijkt nergens dat betrokkene nog contact heeft met zijn kind of de kinderen van zijn ex-partner. 

Er zijn ook geen aanwijzingen dat betrokkene nog mee financieel instaat voor de opvoeding ervan.  

Betrokkene heeft hieromtrent niets voorgelegd. Verder verblijf in dit kader is dus niet van toepassing 

volgens de beschikbare gegevens.” 

 

Hieruit blijkt dat de verwerende partij geheel voorbijgaat aan de omgangsregeling die is voorzien tussen 

de verzoekende partij en haar dochter en die, voor zover blijkt uit de gegevens van het administratief 

dossier, wordt nageleefd, evenals aan de financiële bijdrage die de verzoekende partij sinds december 

2013 betaalt voor haar dochter onder de vorm van alimentatie en het gedeelde ouderlijke gezag. Deze 

gegevens werden door de verzoekende partij verstrekt en bevinden zich in het administratief dossier. Er 

zijn de Raad geen gegevens bekend die erop wijzen dat de alimentatie niet meer wordt betaald of dat 

een einde werd gesteld aan het omgangsrecht, noch zijn hiertoe indicaties te vinden in het administratief 

dossier.  

 

De motivering in de bestreden beslissing mist aldus feitelijke grondslag. Hieruit blijkt allerminst dat de 

door de verzoekende partij aangebrachte elementen, die zich in het administratief dossier bevinden en 

die de verwerende partij dienden gekend te zijn, werden betrokken in de beoordeling met betrekking tot 

de bestreden beslissing, namelijk het feit dat de verzoekende partij omgangsrecht heeft verkregen via 

de vrederechter dat voor zover gekend wordt uitgeoefend, dat zij het ouderlijk gezag samen uitoefent en 

in onderling overleg met de moeder en dat zij een maandelijks alimentatiegeld betaalt aan de moeder. 

Nochtans vinden deze elementen steun in het administratief dossier.  

 

Noch uit het administratief dossier noch uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij enig 

onderzoek of enige belangenafweging heeft gevoerd naar het bestaan van dit familieleven opzichtens 

het kind. In die mate is het middel dat de schending van artikel 8 EVRM aanvoert gegrond. Immers 

wordt geen blijk gegeven van een gedegen onderzoek naar of afweging van de belangen van de 

verzoekende partij overeenkomstig artikel 8 van het EVRM. De Raad kan alleen maar vaststellen dat de 

verwerende partij bij het geven van het bestreden bevel niet is tegemoet gekomen aan de beoordeling 

en afweging die haar toekwamen, zodat de bestreden beslissing werd genomen met miskenning van 

genoemde bepaling.  

 

Waar de verwerende partij in haar nota opmerkt dat “De verzoekende partij verwijst in haar tweede 

middel naar haar minderjarig kind, doch dienaangaande merkt verweerder op dat door de gemachtigde 

van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging uitdrukkelijk 

werd overwogen dat nergens blijkt dat de verzoekende partij nog contact heeft met haar minderjarig 

kind. 

(...)Gelet op het feit dat geen bewijs werd voorgelegd dat de verzoekende partij nog contact heeft met 

haar minderjarig kind, terwijl evenmin werd aangetoond dat de verzoekende partij (nog) meer financieel 

kan instaan voor de opvoeding van het minderjarig kind, kan niet zonder meer aangenomen worden dat 

de verzoekende partij in België een beschermenswaardig gezinsleven met haar minderjarig kind 

onderhoudt. 

Een schending van art. 8 EVRM kan dan ook niet worden aangenomen. 

(...) 

Verweerder laat in dit kader gelden dat uit de omstandige overwegingen van de bestreden beslissing 

afdoende blijkt dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met 

Administratieve Vereenvoudiging rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van het minderjarige 
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kind in het Rijk, doch dat diende te worden vastgesteld dat verder verblijf in functie van het kind niet aan 

de orde was, rekening houdend met de door de verzoekende partij voorgelegde stukken. 

De verzoekende partij maakt een schending van artikel 8 van het EVRM niet aannemelijk. 

(...) 

De verzoekende partij blijft ook volkomen in gebreke om aan te duiden met welke elementen, dewelke 

verband houden met het hoger belang van het minderjarige kind, geen rekening zou zijn gehouden. 

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

ter zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat diende te worden besloten tot de beëindiging van het 

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

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

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

toepasselijke rechtsregels.” 

 

kan zij gelet op het voorgaande niet worden gevolgd. Zij kan immers niet ontkennen op de hoogte te zijn 

geweest van de omgangsregeling, het gedeelde ouderlijke gezag en de alimentatie, die blijk geven van 

het bestaan van een effectief gezinsleven tussen de verzoekende partij en haar kind, zoals hoger 

uiteengezet.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt aannemelijk gemaakt. 

 

In die mate is het middel gegrond en dienen de overige onderdelen - en de overige middelen - niet te 

worden besproken nu deze niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden. 

 

Het gegeven dat de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

dient te worden vernietigd, leidt in voorliggende zaak tot de bijkomende conclusie dat ook het bevel om 

het grondgebied te verlaten niet rechtsgeldig werd genomen. De gemachtigde kan in casu immers geen 

bevel om het grondgebied te verlaten aan de verzoekende partij betekenen zonder eerst op een 

correcte en zorgvuldige wijze te hebben nagegaan of haar verblijfsrecht al dan niet kan worden 

beëindigd. Ook het bevel om het grondgebied te verlaten wordt zodoende vernietigd. 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 
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De beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging van 18 augustus 2015 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21), wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juni tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 

 


