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 nr. 188 764 van 22 juni 2017 

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 VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 20 oktober 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 16 september 2016 tot 

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

20). 

 

Gezien titel Ibis, 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. 

 

Gezien het arrest nr. 183 283 van 2 maart 2017 waarbij de debatten worden heropend en de zaak wordt 

verwezen naar de algemene rol. 

 

Gelet op de beschikking van 11 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat C. TORFS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 18 maart 2016 heeft verzoeker een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van de verblijfskaart 

van een familielid van een burger van de Unie, dit in functie van zijn Belgisch kind.   

 

1.2. De verwerende partij treft op 16 september 2016 een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissing vormt de 

bestreden beslissing en is gemotiveerd als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 18.03.2016 werd 

ingediend door: 

(...) 

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 of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: ‘de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een 

minderjarige Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of 

zich bij hem voegen.’ 

Uit de gegevens van het administratieve dossier blijkt dat niet voldaan is aan het gestelde in artikel 

40bis, § 2, 4° van de wet van 15.12.1980. Immers, gezien de referentiepersoon ingeschreven is op een 

ander adres dan betrokkene, blijkt dat betrokkene niet de intentie heeft zich bij de referentiepersoon te 

voegen. 

Als bewijs dat er toch een financiële band met de referentiepersoon zou bestaan legt betrokkene een 

aanmeldingsattest van de Hulpkas voor Werkloosheid dd 21.03.2016 voor waaruit blijkt dat hij 

werkloosheidsuitkeringen aanvraagt vanaf 01.03.2016. Uit dit attest blijkt geen financiële band tussen 

betrokkene en de referentiepersoon. 

Bovendien legt betrokkene geen documenten voor waaruit zou blijken dat er ook een affectieve band 

bestaat met de referentiepersoon. 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

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

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

ingetrokken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In wat kan worden beschouwd als een enig middel werpt verzoeker op, “Schending van de 

motiveringsplicht voortvloeiende uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Van artikel 40ter. 40 bis §2, I lid. 4° en 5° en 62 

van de vreemdelingenwet, schending van artikel 20 VWEU.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“De bestreden beslissing is gebaseerd op artikel 40 bis§2, lid, 4° juncto 40ter van de vreemdelingenwet. 

Artikel 40 bis §2, lid, 4° Vw stelt: De bepalingen van artikel 40ter zijn van toepassing op de familieleden 

van een Belg, voor zover het betreft: 'de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid, 4° die de 

ouders zijn van een minderjarige Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de 

Belg begeleiden of zich bij hem voegen. 

Verweerster stelt: uit de gegevens van het administratieve dossier blijkt dat niet voldaan is aan het 

gestelde in artikel 40bis, §2, 4° van de wet van 15.12.1980. Immers, gezien de referentiepersoon 

ingeschreven is op een ander adres dan betrokkene, blijkt dat betrokkene niet de intentie heeft zich bij 

de referentiepersoon te voegen. 

Als bewijs dat er toch een financiële band met de referentiepersoon zou bestaan legt betrokkene een 

aanmeldingsattest van de Hulpkas voor Werkloosheid dd. 21.03.2016 voor waaruit blijkt dat hij 

werkloosheidsuitkeringen aanvraagt vanaf 01.03.2016. Uit dit attest blijkt geen financiële band tussen 

betrokkene en de referentiepersoon. 

Partijen zijn gehuwd op 19 april 2013 te Bertem. 

Een jaar later wordt hun zoontje [N.T.] geboren. 

Sinds oktober 2015 wonen partijen feitelijk gescheiden. 

In artikel 40bis, §2, eerste lid, 5° Vw wordt bepaald dat de ouders van een minderjarige Belg, die hun 

identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem voegen, 

verblijfsrecht hebben daar de bepalingen 'van dit hoofdstuk' van toepassing zijn, dit wil zeggen dat deze 

familieleden worden gelijkgesteld met een familielid van de Unieburger. 

Vereist is in casu dat 

1. Men ouder is van een Belgisch minderjarig kind 

2. Dat men dit kind begeleidt of bij zich voegt 
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Samenwonen is geen vereiste om een gezinscel te vormen. Bovendien heeft verzoeker een regelmatig 

contact met zijn zoon [N.T.]. 

Verweerster oordeelt contra legem en voegt bovendien een bestaansmiddelenvoorwaarde toe die niet 

voorzien is in de Verblijfswet. 

Zie tevens HvJ 8 maart 2011, C-34/09, Ruiz Zambrano/België, T. Vreemd. 2011,153: 

Het bewijs van de afstamming en van het zich voegen bij de Belg is voldoende, de ouder moet 

bovendien niet bewijzen dat hij een bijzonder belang hecht aan zijn kind (RvV 27.02.2014, Rev.dr.étr. 

2014,236). 

Deze praktijk is dan ook onwettig. 

Hier anders over oordelen doet afbreuk aan de artikelen 40ter, 40 bis §2,4° en 5° Vw. De motivering van 

verweerster is niet afdoend. 

Volgens vaste Cassatierechtspraak moet onder een afdoende motivering van de bestuurshandeling 

worden verstaan: iedere motivering die de betrokken beslissing redelijkerwijze grondt. 

De motivering van verweerster is niet afdoende en zij is niet conform artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 die voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Dat de beslissing van verwerende partij ook om reden van onvoldoende en ongeldige motivering dient 

vernietigd te worden.” 

 

2.2. Het middel is onontvankelijk voor zover de schending wordt opgeworpen van artikel 20 VWEU. 

Immers wordt niet nader toegelicht op welke wijze de bestreden bijlage 20 voormelde bepaling schendt. 

 

2.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 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) heeft tot doel de bestuurde in kennis te 

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij 

kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoem-

de artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die 

aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 

110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). Dit is in casu duidelijk het geval. De Raad stelt bovendien vast 

dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent nu 

zij deze aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt in een middel, zodat is voldaan aan de formele 

motiveringsplicht. Het middel dient derhalve te worden behandeld vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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). 

 

2.4. Kernpunt van verzoekers betoog is dat de verwerende partij contra legem beslist door te vereisen 

dat hij moet samenwonen met zijn minderjarig kind en door een bestaansmiddelenvoorwaarde op te 

leggen.   

 

2.5. De bestreden bijlage 20 steunt op de toepassing van artikel 40ter juncto artikel 40bis, §2, 4°, van de 

Vreemdelingenwet. Deze bepalingen luiden op het ogenblik van het treffen van de bestreden beslissing 

als volgt: 

 

- artikel 40bis,  § 2, 2°: 

 

“Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd: 

(...) 

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen. (...)”. 

 

- artikel 40ter: 

 

“§ 1.  
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De familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, van een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend 

overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie, zijn onderworpen aan dezelfde bepalingen als de familieleden van een burger van de 

Unie.  

§ 2.  

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die niet 

zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend krachtens het 

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie :  

1°(...);  

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen.  

De familieleden bedoeld in het eerste lid, 1°, moeten bewijzen dat de Belg : (...)”. 

 

2.6. Uit de bovenvermelde bepalingen volgt dat om een verblijfsrecht erkend te zien als ouder/vader van 

een Belgisch minderjarig kind, de betrokkene ten eerste zijn identiteit dient te bewijzen door middel van 

een geldig identiteitsdocument. Dat deze voorwaarde werd vervuld door verzoeker staat blijkens de 

bestreden beslissing niet ter discussie. Ten tweede dient de betrokken ouder het Belgisch minderjarig 

kind te vergezellen of zich bij hem te voegen. De voorwaarde van het “zich voegen bij” houdt niet in dat 

de ouder dient samen te wonen met het Belgisch minderjarig kind op hetzelfde adres. Derhalve kan de 

verwerende partij in de bestreden beslissing verzoeker niet dienstig verwijten ingeschreven te zijn op 

een ander adres dan zijn minderjarig kind. Gezamenlijke vestiging houdt echter wel in dat er sprake 

dient te zijn van een minimum aan relatie tussen beiden. Verwerende partij voegt dan ook geen 

voorwaarde aan de wet toe door een bewijs te eisen inzake een affectieve en/of financiële band tussen 

ouder en minderjarig kind, maar geeft hiermee een redelijke invulling aan het begrip ‘gezamenlijke 

vestiging’. Verzoeker kan de vaststelling dat hij geen documenten heeft voorgelegd waaruit blijkt dat er 

affectieve banden bestaan tussen hem en zijn minderjarig Belgisch kind niet aan het wankelen brengen 

door simpelweg in zijn verzoekschrift te poneren dat hij regelmatig contact heeft met zijn zoon. Verder 

kan uit een aanmeldingsattest van de Hulpkas voor Werkloosheid waaruit blijkt dat verzoeker werkloos-

heidsuitkeringen aanvraagt vanaf 1 maart 2016 bezwaarlijk worden afgeleid dat er een financiële band 

bestaat tussen verzoeker en zijn minderjarig kind. Daargelaten de vraag of de verwerende partij een 

bestaansmiddelenvoorwaarde in deze mag opleggen, blijkt uit de bestreden beslissing niet dat de 

verwerende partij een dergelijke voorwaarde oplegt zodat verzoeker niet kan worden gevolgd in zijn 

stelling dat verwerende partij een voorwaarde aan de wet toevoegt door een dergelijke voorwaarde op 

te leggen.  

 

2.7. Verzoeker citeert het arrest van het Hof van Justitie van 8 maart 2011 in de zaak C-34/09 inzake 

G.R. Zambrano, maar licht niet nader toe op welke wijze de bestreden beslissing haaks staat op dit 

arrest. De verwijzing naar dit arrest klemt des te meer aangezien het Hof van Justitie in deze zaak  

oordeelde dat artikel 20 VWEU zich ertegen verzet dat een lidstaat aan een staatsburger van een derde 

staat, die zijn kinderen van jonge leeftijd, burgers van de Unie, ten laste heeft, het recht van verblijf 

ontzegt in de lidstaat waar deze kinderen verblijven en waarvan zij de nationaliteit bezitten, en hem 

bovendien een arbeidsvergunning weigert, aangezien dergelijke beslissingen de betrokken kinderen het 

effectieve genot van de belangrijkste aan de status van burger van de Unie ontleende rechten 

ontzeggen. De vraag of de band van een ouder met zijn kind van die aard is dat een weigering van 

verblijf ertoe zal leiden dat dit kind, burger van de Unie, zal worden verplicht het grondgebied van de 

Unie te verlaten om deze ouder te volgen dient dan ook door verweerder in aanmerking te worden 

genomen. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie vergt dit een beoordeling van de feitelijke 

omstandigheden van elk concreet geval, waarbij alle omstandigheden van de zaak moeten worden 

onderzocht (HvJ 6 december 2012, C-356/11 en C-357/11, O. en S., punten 47-56). In deze laatste 

samengevoegde zaken stelde het Hof van Justitie: “Daarentegen moeten zowel het permanente 

verblijfsrecht van de moeders van de betrokken jonge burgers van de Unie als de omstandigheid dat op 

de onderdanen van de derde landen voor wie een verblijfsrecht wordt aangevraagd niet de wettelijke, 

financiële of affectieve last van deze burgers rust, in aanmerking worden genomen om te bepalen of 

deze laatsten in geval van weigering van verblijf de voornaamste aan hun status verbonden rechten niet 

zouden kunnen uitoefenen. Zoals de advocaat-generaal in punt 44 van zijn conclusie heeft opgemerkt, 

is het immers de afhankelijkheidsverhouding tussen de jonge burger van de Unie en de onderdaan van 

het derde land aan wie een verblijfsrecht wordt geweigerd, die het nuttig effect van het burgerschap van 

de Unie in het geding kan brengen, aangezien deze afhankelijkheid ertoe zal leiden dat de burger van 

de Unie als gevolg van een dergelijke weigeringsbeslissing gedwongen zal zijn niet enkel het 

grondgebied van de lidstaat waarvan hij de onderdaan is, maar eveneens het grondgebied van de Unie 
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als geheel te verlaten (zie arresten Ruiz Zambrano, punten 43 en 45, en Dereci e.a., punten 65-67).” 

Het nagaan van de financiële en affectieve banden tussen verzoeker en zijn minderjarig kind kadert dan 

ook mede in het onderzoek van de verwerende partij of het burgerschap van de Unie van verzoekers 

minderjarig kind in het gedrang komt indien verzoeker het verblijf wordt geweigerd. 

 

2.8. Concluderend kan worden gesteld dat de overwegingen “Als bewijs dat er toch een financiële band 

met de referentiepersoon zou bestaan legt betrokkene een aanmeldingsattest van de Hulpkas voor 

Werkloosheid dd 21.03.2016 voor waaruit blijkt dat hij werkloosheidsuitkeringen aanvraagt vanaf 

01.03.2016. Uit dit attest blijkt geen financiële band tussen betrokkene en de referentiepersoon. 

Bovendien legt betrokkene geen documenten voor waaruit zou blijken dat er ook een affectieve band 

bestaat met de referentiepersoon.” de bestreden beslissing kunnen schragen zodat het gegeven dat het 

motief, “Immers, gezien de referentiepersoon ingeschreven is op een ander adres dan betrokkene, blijkt 

dat betrokkene niet de intentie heeft zich bij de referentiepersoon te voegen”, niet deugdelijk is, geen 

aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing.  

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juni tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


