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 nr. 193 346 van 9 oktober 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten 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 Roemeense nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen X, X, X, X en X, op 2 februari 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 21 november 2016 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

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

 

Gelet op het tegensprekelijk uitstel verleend op de terechtzitting van 30 mei 2017 waarbij de zaak wordt 

uitgesteld naar de terechtzitting van 22 augustus 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat W. PEETERS verschijnt 

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

voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij stelt op te treden in eigen naam en in hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van haar 4 minderjarige kinderen. 
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Op 12 april 2012 diende de verzoekende partij, die verklaart van Roemeense nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in voor een verklaring van inschrijving als zelfstandige. 

 

Op 17 maart 2013 verkrijgt de verzoekende partij een E-kaart. 

 

Op 21 november 2016, met kennisgeving op 5 januari 2017, neemt de gemachtigde van de bevoegde 

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

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

motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42 bis §1 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 een einde gesteld aan het recht op verblijf van 

 

Naam: L., M. (...) 

Nationaliteit :Roemenië 

Geboortedatum : (...).1968 

Geboorteplaats: B. 

Identificatienummer in het Rijksregister: (...) 

Verblijvende te: (...). 

 

+ Kind: L.C.V. (...), van Roemeense nationaliteit (RR nr. (...)) 

+ Kind: L.E.D.M. (...), van Roemeense nationaliteit (RR nr.(…)) 

+ Kind: L.S.C. (...), van Roemeense nationaliteit (RR nr. (...)) 

+ Kind: L.M.F. (...), van Roemeense nationaliteit ((...).2003°) 

+ Kind: V.T.E. (...), van Roemeense nationaliteit (RR nr.(…)) 

 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene diende een aanvraag in tot verklaring van inschrijving als zelfstandige op 12.04.2012 , en 

verkreeg de E-kaart op 17.03.2013. 

 

Betrokkene legde oorspronkelijk ter staving van de aanvraag tot verklaring van inschrijving geen enkel 

van de volgende documenten voor: geen enkel uittreksel van de Kruispuntbank der ondernemingen van 

de firma SW. C. (...) BVBA (KBO nr. (...)) en geen bewijs van inschrijving bij een sociale kas voor 

zelfstandigen. Betrokkene liet daarmee tegenover de Dienst Vreemdelingenzaken uitschijnen een 

zelfstandige activiteit te hebben. De documenten die dienden te worden voorgelegd, waren van 

doorslaggevend belang bij het toestaan van het verblijfsrecht omdat overeenkomstig art. 50, §2, 2° van 

het KB van 8.10.1981 net die documenten dienen te worden voorgelegd om het verblijfsrecht als 

zelfstandige te kunnen krijgen. 

 

Het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen voor zelfstandigen (RSVZ) heeft echter een onderzoek 

naar de zelfstandige activiteit van betrokkene ingesteld en is tot de conclusie gekomen dat er geen 

effectieve activiteit plaats vond, waardoor de sociale kas de opdracht kreeg de aansluiting met 

terugwerkende kracht stop te zetten. Dientengevolge heeft het Rijksinstituut, de Dienst 

Vreemdelingenzaken laten weten dat betrokkene retroactief wordt geschrapt als zelfstandige. 

 

Gezien de RSVZ met terugwerkende kracht het statuut van zelfstandige aan betrokkene ontzegt, 

verkreeg betrokkene onrechtmatig het verblijfsrecht als zelfstandige. De dienst Vreemdelingenzaken 

kan betrokkene niet als ‘zelfstandige’ het verblijfsrecht geven of laten behouden indien de RSVZ 

betrokkene niet als zelfstandige beschouwt. Vandaar dat overeenkomstig art. 42 bis, § 1 (wet van 

15.12.1980) het verblijfsrecht van betrokkene als zelfstandige moet worden beëindigd. 

 

Wat de minderjarige kinderen betreft: L.C.V. (...), van Roemeense nationaliteit (RR nr. (...)), L.E.D.M. 

(...), van Roemeense nationaliteit (RR nr.(…)); L.S.C. (...), van Roemeense nationaliteit (RR nr. (...)); 

L.M.F. (...), van Roemeense nationaliteit ((...).2003°); V.T.E. (...), van Roemeense nationaliteit (RR nr. 

(...)). 
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Het verblijf van de vader werd beëindigd op basis van artikel 42 bis §1 van de wet van 15.12.1980. ten 

gevolge van de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van de Burger van de Unie waarbij 

betrokkenen zich voegden, wordt eveneens een einde gesteld aan het verblijfsrecht van betrokkenen, 

overeenkomstig art. 42 ter van de wet van 15.12.1980. 

 

Voor zover er humanitaire elementen zouden zijn waarmee rekening dient gehouden te worden 

overeenkomstig artikel 42 ter §1, 3e lid van de wet van 15.12.1980 dient opgemerkt opgemerkt te 

worden dat, ongeacht wat deze elementen zouden zijn, betrokkene zelf een EU-onderdaan is. Als EU-

onderdaan dient betrokkene in elke lidstaat naar wens te kunnen integreren, medische verzorging te 

kunnen krijgen, een gezinsleven te kunnen opbouwen, toch voor zover de ouder in die betreffende 

lidstaat aan de voorwaarden voldoet om er regulier te kunnen verblijven. Vandaar dat mogelijkse 

humanitaire bezwaren geen beletsel kunnen zijn bij het nemen van deze beslising. 

 

Overeenkomstig art. 7 eerste alinea, 2° van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen wordt aan de betrokkenen het 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen aangezien zij in het Rijk verblijven 

buiten de gestelde termijn gezien er een einde werd gesteld aan het verblijf van meer dan 3 maanden 

als zelfstandige bekomen op 17.03.2013 en dat zij niet meer toegelaten of gemachtigd zijn om hier te 

verblijven op basis van een andere rechtsgrond.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Waar de verzoekende partij in het beschikkend gedeelte van haar verzoekschrift verzoekt “kosten als 

naar recht” en de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te 

leggen, wijst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) erop dat de verzoekende partij 

het voordeel van de kosteloze rechtspleging geniet, zodat aan geen van de partijen kosten van het 

geding ten laste kunnen worden gelegd. Het beroep is immers kosteloos. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. De verwerende partij werpt in haar nota met opmerkingen de volgende exceptie van 

onontvankelijkheid op: 

 

“De verweerder stelt vast dat verzoekende partij het beroep instelt “handelend zowel in eigen naam als 

in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen”. 

Verzoekende partij stelt het beroep tot schorsing- en nietigverklaring tegen deze beslissingen in, “in haar 

hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar beide minderjarige kinderen”. 

Artikel 376, eerste lid, B.W. luidt: “Wanneer de ouders het gezag over de persoon van het kind 

gezamenlijk uitoefenen, beheren zij ook gezamenlijk zijn goederen en treden zij gezamenlijk als zijn 

vertegenwoordiger op.” 

Overeenkomstig artikel 35 W.I.P.R. is in casu het Belgische recht van toepassing (artikel 35 W.I.P.R., in 

fine): “De uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voogdij wordt beheerst door het recht van de 

Staat op wiens grondgebied het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip waarop die 

uitoefening wordt aangevoerd.” 

Derhalve kan verzoekende partij niet op ontvankelijke wijze alleen – zonder de moeder – een procedure 

in rechte inleiden. De beide ouders moeten gezamenlijk optreden als vertegenwoordiger. 

Desbetreffend kan ook worden verwezen naar de rechtspraak van de Raad van State: 

“Hoewel de bestuursorganen – en niet de minderjarige – betreffende de geldigheid van de 

vertegenwoordiging van een minderjarige door slechts één van zijn ouders desgevallend aanspraak 

kunnen maken op de hoedanigheid van ‘derden die te goeder trouw zijn’ in de zin van art. 373, 2e lid 

BW, dat bepaalt dat elke ouder in het kader van de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag 

wordt geacht te handelen met de andere ouder, wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met dit 

gezag verband houdt, geldt dit niet voor de Raad van State die zo nodig ambtshalve de vraag moet 

stellen naar de regelmatigheid van een beroep dat bij hem aanhangig wordt gemaakt. Aangezien art. 

376, 1e lid BW bepaalt dat de ouders in geval van gezamenlijke uitoefening de minderjarige samen 

vertegenwoordigen, is het beroep in casu onontvankelijk.” 

(R.v.S. nr. 205.421, 18 juni 2010, Rev.dr.étr. 2010, afl. 158, 148, noot) 

Zie ook: 

“3.2. Tenzij door de vrederechter een voogd werd aangesteld (artt. 389-420 8W.), treden naar Belgisch 

recht de ouders in beginsel gezamenlijk op als wettelijk vertegenwoordiger voor hun minderjarige kind 

(artikel 376, eerste lid B.W.). Het vermoeden van instemming van de andere ouder wanneer één van 
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hen alleen zou optreden (artikel 376, tweede lid, B.W.), is niet van toepassing op de vertegenwoordiging 

bij proceshandelingen (RvV 2 maart 2010, nr. 39 686AV), waardoor steeds beide ouders als 

vertegenwoordigers moeten optreden. In casu treedt enkel de vader op in zijn hoedanigheid van 

wettelijke vertegenwoordiger waardoor de minderjarige kinderen niet op geldige wijze werden 

vertegenwoordigd. 

Het beroep is niet ontvankelijk voor zover het door verzoeker wordt ingediend als wettelijk 

vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen.” (R.v.V. nr. 128 352 van 28 augustus 2014) 

Het beroep, in zoverre door verzoekende partij ingediend, “in haar hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van haar beide minderjarige kinderen” en gericht tegen beslissing dd. 24.11.2016 

houdende weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, is dan ook niet ontvankelijk. 

Verweerder zal dan ook slechts repliceren in zoverre het beroep betrekking heeft op de t.a.v. 

verzoekende partij zelf genomen beslissingen.” 

 

3.2. De Raad kan de verwerende partij bijtreden waar zij stelt dat het beroep onontvankelijk is in zoverre 

het werd ingediend door de verzoekende partij in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger 

van de minderjarige kinderen. Uit geen enkel stuk blijkt dat enkel de verzoekende partij gemachtigd is 

om op te treden als wettelijk vertegenwoordiger van de kinderen in onderhavig beroep. 

 

Te dezen moet rekening gehouden worden met het gestelde in artikel 35, § 1, tweede lid, en § 2, van 

het Wetboek van Internationaal Privaatrecht :  

 

“De uitoefening van het ouderlijk gezag of van de voogdij wordt beheerst door het recht van de Staat op 

wiens grondgebied het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip waarop die uitoefening wordt 

aangevoerd”.  

§ 2. Ingeval het in § 1 aangewezen recht niet de mogelijkheid biedt de bescherming te waarborgen die 

de persoon of diens goederen vereisen, wordt de bescherming beheerst door het recht van de Staat 

waarvan de persoon de nationaliteit heeft. Het Belgisch recht is van toepassing indien het materieel of 

juridisch onmogelijk blijkt om de maatregelen te nemen waarin het toepasselijk buitenlands recht 

voorziet.”  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij en de minderjarige kinderen in België 

verblijven. De kinderen zijn geplaatst in een instelling, hun moeder zou in Roemenië verblijven en 

telefonisch met hen contact onderhouden. De verzoekende partij kan de kinderen 1 uur per week 

bezoeken.  

 

De uitoefening van het ouderlijk gezag is geregeld door de artikelen 371 en volgende van het Burgerlijk 

Wetboek. Uit de artikelen 373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat de ouders gezamenlijk het 

ouderlijk gezag uitoefenen, ongeacht of ze samenleven of niet. Voor wat betreft de vertegenwoordiging 

van de minderjarige heeft de wetgever een weerlegbaar vermoeden ingesteld dat elke ouder geacht 

wordt te handelen met de andere ouder ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn. Dit vermoeden 

betreft echter in principe enkel handelingen over de persoon van het kind (artikel 373, tweede lid, van 

het BW) en daden van beheer van de goederen van het kind (artikel 376, tweede lid, van het BW) en 

betreft niet de mogelijkheid om het kind te vertegenwoordigen in het kader van een procedurele 

handeling (cf. RvS 18 september 2006, nr. 162.503; RvS 4 december 2006, nr. 165.512; RvS 9 maart 

2009, nr. 191.171). Hieruit volgt dat in het kader van een beroep dat ingesteld wordt tegen een 

administratieve beslissing, de ouders gezamenlijk dienen op te treden in hun hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van hun kind, tenzij in casu de verzoekende partij aantoont dat zij beschikt over het 

exclusieve ouderlijk gezag, quod non. 

 

Niet wordt aangetoond, noch in het verzoekschrift, noch in een bij dat verzoekschrift gevoegd stuk, of op 

de terechtzitting zelfs maar beweerd, dat het ouderlijk gezag exclusief door de vader zou worden 

uitgeoefend. In die omstandigheden wordt dan ook aangenomen dat het ouderlijk gezag ten aanzien 

van de minderjarige kinderen gezamenlijk, door de moeder én door de vader, wordt uitgeoefend. 

 

In casu zijn de minderjarige kinderen enkel vertegenwoordigd door hun vader zodat het beroep 

onontvankelijk is voor zover het door de verzoekende partij in haar hoedanigheid van wettelijk 

vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen ingediend werd (RvS 29 juli 2013, nr. 224.407; RvS 21 

december 2012, nr. 221.436; RvS 23 november 2011, nr. 217.016). 

 

3.3. Voorts wordt er vastgesteld dat de verwerende partij bij brief van 27 juni 2017 de Raad in kennis 

stelt van het feit dat de bevelen om het grondgebied te verlaten, vervat in de bestreden beslissing, 
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werden ingetrokken. Het beroep, in zoverre het is gericht tegen de bevelen, is derhalve zonder voorwerp 

komen te staan en onontvankelijk geworden. 

 

4. Onderzoek van het beroep in zoverre het werd ingediend door de verzoekende partij in eigen naam 

en voor zover het gericht is tegen de beslissing die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden 

 

4.1.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 42ter, §1, 

derde lid, en 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), van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, van de formele en materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Het tweede middel luidt als volgt: 

 

“Artikel 42ter, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet dd. 15 december 1980 bepaalt: 

"Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong. " 

Uit de inzake de formele motiveringsplicht aangehaalde wetteksten blijkt dat de opgelegde motivering in 

de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag 

liggen. De motivering moet tevens afdoende zijn. 

De in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet hebben tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde Wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 

een "afdoende" wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

Iedere beslissing van het bestuur dient op motieven te berusten die niet enkel in feite en in rechte 

aanwezig moeten zijn, doch die bovendien pertinent moeten zijn en de beslissing moeten 

verantwoorden. (RvSt. 22 mei 1991, nr. 37043) 

Het is derhalve een vaststaand beginsel dat administratieve beslissingen niet enkel formeel gemotiveerd 

dienen te worden, doch ook dat deze motivering afdoende, duidelijk en zorgvuldig moet zijn. 

Inzake de materiële motiveringplicht dient te worden gesteld dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is 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 echter wel 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. 

RvSt., 7 december 2001, nr. 101.624) 

Inzake het zorgvuldigheidsbeginsel dient te worden opgemerkt: 

"Bij de vaststelling en waardering van de feiten waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht." (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht, Leuven, Acco, 1990, 31) 

Volgens vaststaande rechtspraak legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om 

haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding, 

hetgeen inhoudt dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens 

van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken, (cf. RvSt. 2 februari 2007, nr. 167.411, 

RvSt. 14 februari 2006, nr. 154.954) 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van 

de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen.  

Ter motivering van de bestreden beslissing wat de minderjarige kinderen van verzoeker betreft stelt de 

gemachtigde van de Staatssecretaris:  

"Voor zover er humanitaire elementen zouden zijn waarmee rekening dient gehouden te worden 

overeenkomstig artikel 42ter §1, 3e lid van de wet van 15.12.1980 dient opgemerkt te worden dat, 

ongeacht wat deze elementen zouden zijn, betrokkene zelf een EU-onderdaan is. Als EU-onderdaan 

dient betrokkene in elke lidstaat naar wens te kunnen integreren, medische verzorging te kunnen 

krijgen, een gezinsleven te kunnen opbouwen, toch voor zover de ouder in die betreffende lidstaat aan 



  

 

 

RvV  X - Pagina 6 

de voorwaarden voldoet om er regulier te kunnen verblijven. Vandaar dat mogelijkse humanitaire 

bezwaren geen beletsel kunnen zijn bij het nemen van deze beslissing." 

De gemachtigde van de Staatssecretaris geeft hiermee te kennen van oordeel te zijn dat er per definitie 

geen humanitaire bezwaren kunnen zijn tegen de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van de 

kinderen, aangezien zij de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben. 

Deze zienswijze miskent de bepaling van art. 42ter, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet. 

Deze wetsbepaling heeft specifiek betrekking op familieleden van een Unieburger die zelf burger van de 

Unie zijn. 

Niettemin heeft de wetgever de uitdrukkelijke verplichting voorzien om bij het nemen van een beslissing 

tot beëindiging van het verblijf rekening te houden met een aantal humanitaire omstandigheden zoals de 

duur van het verblijf in het Rijk, de leeftijd, gezondheidstoestand, de gezins-en economische situatie, de 

sociale en Culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van 

oorsprong. 

Door als algemene regel, en zonder enige onderzoek in concreto, te stellen dat humanitaire bezwaren, 

ongeacht welke deze zouden zijn, geen beletsel kunnen zijn bij het nemen van de beslissing tot 

beëindiging van het verblijfsrecht, schendt de gemachtigde van de Staatssecretaris de wet. 

Verzoeker merkt bovendien op dat de overwegingen van de gemachtigde van de staatssecretaris dat de 

kinderen als EU-onderdanen in elke lidstaat naar wens kunnen integreren, medische verzorging kunnen 

krijgen, een gezinsleven kunnen opbouwen, toch voor zover de ouder in die betreffende lidstaat aan de 

voorwaarden voldoet om er regulier te kunnen verblijven, slechts een algemene beschouwing betreft en 

niet voldoet aan het wettelijk vereiste om daadwerkelijk rekening te houden met de in artikel 42ter, §1, 

derde lid van de Vreemdelingenwet opgesomde factoren. 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd.” 

 

4.1.2. 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: 

- art. 42ter, §1, derde lid Vreemdelingenwet; 

- art. 62 Vreemdelingenwet; 

- art. 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen; 

- de materiële motiveringsplicht; 

- het zorgvuldigheidsbeginsel. 

Ter ondersteuning voert verzoekende partij aan dat de gemachtigde van de Staatssecretaris zonder 

enig onderzoek in concreto zou hebben gesteld dat de humanitaire bezwaren, geen beletsel kunnen zijn 

bij de beëindiging van het verblijfsrecht van de kinderen. 

Verweerder merkt vooreerst op dat het tweede middel van verzoekende partij onontvankelijk is, in de 

mate dat zij betrekking heeft op de beslissing die ten aanzien van haar kinderen werd genomen. Ter 

zake herhaalt verweerder dat verzoekende partij immers niet alleen op ontvankelijke wijze - zonder de 

moeder - een procedure in rechte kon inleiden 

Ten overvloede, in zoverre uw Raad het tweede middel alsnog ontvankelijk zou verklaren, benadrukt 

verweerder dat uit de motieven van de bestreden beslissing afdoende blijkt dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris wél rekening heeft gehouden met de concrete situatie van de kinderen van 

verzoekende partij. 

Verweerder laat gelden dat uit de motieven van de bestreden beslissing expliciet blijkt dat de 

gemachtigde van de Staatssecretaris heeft vastgesteld dat mogelijkse humanitaire bezwaren, zoals 

vermeld in artikel 42bis, §1, 3de lid van de Vreemdelingenwet, geen beletsel kunnen zijn bij het nemen 

van de bestreden beslissing, aangezien de kinderen, net zoals verzoekende partij, EU-onderdanen zijn. 

De kritiek van verzoekende partij volstaat aldus niet om afbreuk te doen aan de bestreden beslissing. 

Temeer nu verzoekende partij met haar vage beschouwingen niet aantoont dat er humanitaire 

elementen aanwezig zouden zijn die zich tegen een terugkeer van de kinderen zouden verzetten. Zij 

voert dit in haar verzoekschrift zelfs niet aan. 

Verweerder merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris geheel terecht, en binnen de hem ter 

zake toebedeelde bevoegdheid, oordeelde dat een beslissing houdende beëindiging van 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 zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

Het tweede middel kan evenmin worden aangenomen.” 
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4.1.3. Uit de bewoordingen van het tweede middel blijkt dat de verzoekende partij de bestreden 

beslissing inhoudelijk bekritiseert en de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit 

oogpunt zal worden onderzocht. Nazicht van de materiële motivering vergt in casu nazicht van de 

aangevoerde schending van artikel 42ter, §1 derde lid, van de vreemdelingenwet. 

 

De Raad is niet bevoegd om zijn beoordeling 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). 

 

Artikel 42ter, §1, derde lid, van de vreemdelingenwet luidde ten tijde van het nemen van de bestreden 

beslissing als volgt: 

 

“Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong.” 

 

De verzoekende partij meent dat de verwerende partij als algemene regel, en zonder enig concreet 

onderzoek, stelt dat humanitaire bezwaren, ongeacht dewelke, geen beletsel kunnen zijn bij het nemen 

van een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht, en op die manier de wet schendt. 

 

Zo motiveert de verwerende partij in de bestreden beslissing als volgt: 

 

“Wat de minderjarige kinderen betreft: (...) 

 

Het verblijf van de vader werd beëindigd op basis van artikel 42 bis §1 van de wet van 15.12.1980. ten 

gevolge van de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van de Burger van de Unie waarbij 

betrokkenen zich voegden, wordt eveneens een einde gesteld aan het verblijfsrecht van betrokkenen, 

overeenkomstig art. 42 ter van de wet van 15.12.1980. 

 

Voor zover er humanitaire elementen zouden zijn waarmee rekening dient gehouden te worden 

overeenkomstig artikel 42 ter §1, 3e lid van de wet van 15.12.1980 dient opgemerkt opgemerkt te 

worden dat, ongeacht wat deze elementen zouden zijn, betrokkene zelf een EU-onderdaan is. Als EU-

onderdaan dient betrokkene in elke lidstaat naar wens te kunnen integreren, medische verzorging te 

kunnen krijgen, een gezinsleven te kunnen opbouwen, toch voor zover de ouder in die betreffende 

lidstaat aan de voorwaarden voldoet om er regulier te kunnen verblijven. Vandaar dat mogelijkse 

humanitaire bezwaren geen beletsel kunnen zijn bij het nemen van deze beslising.” 

 

Daargelaten de vaststelling dat met deze zin de verwerende partij aangeeft dat voor zover de 

“betrokkene” een EU-burger is, alle mogelijke humanitaire bezwaren nooit een beletsel kunnen zijn om 

het recht op verblijf te beëindigen, stelling die op zich onwettelijk is nu artikel 42ter, §1, van de 

vreemdelingenwet steeds van toepassing is op EU-burgers en precies de mogelijkheid creëert af te zien 

van de beëindiging van het recht op verblijf, wordt er samen met de verzoekende partij vastgesteld dat 

op generlei wijze door de verwerende partij werd onderzocht of de bijzondere omstandigheden, waarin 

de kinderen verkeren, al dan niet een humanitair element vormen om het verblijfsrecht van hun vader en 

hun zelf niet te beëindigen. 

 

Artikel 42ter van de vreemdelingenwet legt aan de verwerende partij een bijzondere opzoekingsplicht op 

om rekening te houden met het verblijf van betrokkenen in het Rijk, hun leeftijd en onder meer de 

gezinssituatie. Uit het administratief dossier, zoals het de Raad voorligt, blijkt niet dat de verwerende 

partij de verzoekende partij heeft gecontacteerd over eventuele humanitaire elementen voor het nemen 

van de bestreden beslissing. Evenmin blijkt dat er voor het nemen van de bestreden beslissing een 

afdoend onderzoek werd gevoerd naar de situatie van de kinderen. 

 

Voorts blijkt dat de verwerende partij, weliswaar na het nemen van de bestreden beslissing, op de 

hoogte werd gebracht van verschillende vonnissen van de jeugdrechtbank te Antwerpen die de kinderen 

C. L.,V. T., E.L., M.-F. L. toevertrouwt aan een instelling, waarbij uit de lezing van de vonnissen en uit 

het advies van de procureur des Konings komt vast te staan dat het belang van de kinderen vergt dat 

deze in de instelling verblijven, er enkel contacten met de ouders worden toegestaan onder begeleiding 
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en binnen de voorziening en er sprake is van een verontrustende situatie die het maatschappelijk 

noodzakelijk maakte dat afdwingbare maatregelen werden genomen. Uit het administratief dossier blijkt 

dat er sprake was van verwaarlozing, gebrek aan hygiëne, zorg en voldoende opvolging. Uit een nota 

van de sociale dienst van de jeugdrechtbank blijkt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag bij en 

seksueel misbruik van sommige kinderen niet is uitgesloten. Dit terwijl blijkens het administratief dossier 

de kinderen sinds 7 december 2011 onder toezicht van de jeugdrechtbank staan, T.V. en M.L. sinds 

januari 2014 uit huis zijn geplaatst en de kinderen S., E. en C. L. vanaf juli 2015 in een voorziening van 

de bijzondere jeugdzorg zijn geplaatst (zie mail 20 januari 2017 van T.E.) en waarbij wordt benadrukt 

dat de sociale dienst bij de jeugdrechtbank inschat dat het niet veilig is voor de kinderen om met hun 

vader terug te keren naar Roemenië. 

 

Het komt de Raad niet toe te oordelen of de verwerende partij deze humanitaire elementen al dan niet 

afdoende acht om een verblijfsrecht van de kinderen en hun ouders al dan niet te beëindigen. Evenwel 

staat de motivering van de bestreden beslissing niet toe na te gaan of met ”een gezinssituatie” afdoende 

werd rekening gehouden en onderzocht, temeer de verwerende partij het wel nodig acht de 

bevelscomponent in de bestreden beslissing in te trekken zowel voor de kinderen als voor de 

verzoekende partij (en hun moeder). De hierboven geciteerde zinsnede van de bestreden beslissing 

geeft duidelijk aan dat de verwerende partij het niet nodig achtte de omstandigheden naar onder meer 

het verblijf van de kinderen, hun leeftijd en de gezinssituatie nader te onderzoeken alhoewel artikel 42ter 

van de vreemdelingenwet haar dit oplegt. Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan de schending 

eveneens wordt aangevoerd, legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Artikel 42ter van de vreemdelingenwet, in samenlezing met de 

zorgvuldigheidsplicht die de verwerende partij oplegt een correcte feitenvinding te verrichten, is 

geschonden en leidt tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing die het recht op verblijf 

beëindigt. 

 

Het tweede middel is in die mate gegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 21 november 2016 wordt vernietigd voor wat betreft het recht op verblijf van meer 

dan drie maanden. 

 

Artikel 2 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt voor het overige verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen oktober tweeduizend zeventien door: 

 

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. BEELEN 


