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nr. 42 574 van 29 april 2010 

in de zaak RvV X / II 

In zake: X 

 Gekozen woonplaats: X 

 tegen: 

 

de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie- en 

asielbeleid. 
 

 

 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 5 maart 2010 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van 28 januari 2010 tot beëindiging van het verblijfrecht met bevel om het grondgebied te 

verlaten, aan verzoekende partij ter kennis gebracht op 8 februari 2010. 

 

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 24 maart 2010, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2010. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. GREENLAND, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 22 september 2008 legt verzoeker van Marokkaanse nationaliteit een aankomstverklaring af in Herk-

de-Stad. Hij wordt toegelaten tot verblijf tot 13 december 2008. 

 

Op 22 september 2008 legt verzoeker samen met mevrouw X. een verklaring af van wettelijke 

samenwoning. 

 

Op 24 september 2008 vraagt verzoeker een verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie aan, als partner in een duurzame relatie met mevrouw X., een Nederlandse onderdaan gevestigd 

in België middels een verblijfskaart voor een EU-burger. 

 

Op 19 maart 2009 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een F kaart. 
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Op 7 oktober 2009 wordt een verslag van samenwoonst of gezamenlijke vestiging opgesteld door de 

lokale politie waaruit blijkt dat verzoeker niet meer samenwoont met mevrouw S.E, dat de relatie werd 

beëindigd en verzoeker de woning heeft verlaten op 8 juni 2009. 

 

Op 15 oktober 2009 richt de Dienst Vreemdelingenzaken een schrijven aan de burgemeester van Herk-

de-Stad waarin deze laatste wordt verzocht verzoeker uit te nodigen om, naar aanleiding van het 

negatieve relatieverslag van 7 oktober 2009, binnen een termijn van drie maanden na betekening 

bewijzen voor te leggen dat hij aanspraak kan maken op de bepalingen van artikel 42quater, § 4 van de 

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), met name ofwel dient verzoeker aan te 

tonen dat hij het recht van bewaring heeft van zijn kind ofwel dient aangetoond te worden dat hij 

omgangsrecht heeft met zijn minderjarig kind, bij gerechtelijke beslissing toegekend, in toepassing van 

respectievelijk artikel 42quater, § 4, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet. Verzoeker dient daarenboven 

aansluitend aan te tonen dat hij werknemer of zelfstandige is in België of dat hij voor zichzelf beschikt 

over voldoende bestaansmiddelen, niet ten laste is van het OCMW en over een ziektekostenverzekering 

beschikt die alle risico’s in België dekt. 

 

Op 23 oktober 2009 wordt dit schrijven aan verzoeker betekend. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 29 oktober 2009 aangifte doet in de 

stad Genk waarbij hij zijn hoofdverblijfplaats overgebracht heeft naar Genk. 

 

Op 16 november 2009 maakt verzoeker de geboorteakte van zijn zoon, een bewijs van 

ziekteverzekering, zijn arbeidsovereenkomst, een loonbriefje en een attest van het OCMW over.  

 

Op 24 november 2009 maakt verzoeker, bij een schrijven van zijn raadsman, alsnog bewijsstukken over, 

namelijk een inlichtingenblad werknemer, zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, een 

ontvangstbewijs van aangifte door de stad Genk, een verklaring van het OCMW, een bewijs van 

ziektekostenverzekering, de samenstelling van het gezin en de geboorteakte van zijn kind. 

 

Op 28 januari 2010 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid de 

beslissing tot beëindiging van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt. 

 

“In uitvoering 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 B., E.H. geboren te (…), op (…) van Marokkaanse nationaliteit. 

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: er is geen gezamelijke vestiging meer. 

Uit het relatieverslag, dd 07.12.2009, opgesteld door inspecteur van de politie van Herk-de-Stad, blijkt 

het volgende: 

Mevrouw E.S. verklaart dat betrokkene sedert 08.06.2009 de woning heeft verlaten en dat de relatie 

beëindigd is. Betrokkene was inderdaad niet aan te treffen op het gezamelijke adres. 

Betrokkene diende naar aanleiding van het negatief relatieverslag binnen de 3 maanden te bewijzen of 

hij aanspraak kon maken op de bepaling van artikel 42quater §4 van de wet van 16.12.1980. 

Betrokkene heeft echter niet aangetoond: 

- recht van bewaring te hebben van zijn kind (artikel 42quater §4, 2°). 

- omgangsrecht te hebben met zijn minderjarig kind, bij gerechtelijke beslissing toegekend (artikel 

42quater §4, 3°). 

Om deze redenen wordt het recht op verblijf van betrokkene ingetrokken.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op van de vordering tot schorsing 

omdat verzoeker niet aantoont op basis van concrete gegevens een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

te zullen ondervinden bij de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing en geen ernstig middel 
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aanvoert. Uit hetgeen hierna volgt, zal blijken dat het beroep tot nietigverklaring niet wordt ingewilligd. 

Het is bijgevolg niet vereist deze exceptie te beantwoorden. 

 

2.2. Er dient op gewezen te worden dat de Raad in voorliggend geschil overeenkomstig artikel 39/2 van 

de Vreemdelingenwet optreedt als annulatierechter. Hij is derhalve niet bevoegd om “een positieve 

beslissing te nemen” inzake verzoekers verblijf. Ambtshalve wordt vastgesteld dat het beroep, in de 

mate waarin het dit verzoek tot voorwerp heeft, niet ontvankelijk is. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“Middel: artikel 8 EVRM 

Vroeger heeft verzoeker zijn verblijfsrecht gebaseerd op zijn relatie met zijn vriendin. Hij was de 

'broodwinnaar' van de familie: hij heeft een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en heeft de 

familie ondersteund op financiële en economische wijze. 

Voor een periode tussen april 2009 en januari 2010 werd er een tijdelijke splitsing van de familie en 

verzoeker moest de familieverblijfplaats verlaten tot dat de problemen in het relatie werden opgelost. 

Tijdens dit moeilijke periode heeft verzoeker nog regelmatig contact met zijn zoon gehouden. De relatie is 

nu hersteld en de koppel wonen terug samen (stuk 8). 

Nochtans door het feit dat verzoeker voor een periode niet meer aan het wonen was met een EU-

burger, moest hij bewijzen dat hij recht van bewaring van zijn kind had of een gerechtelijke erkend 

omgangsrecht met de kind had. Door het feit dat de regeling tussen verzoeker en zijn vriendin was van 

informele aard, was hij niet in staat om de omgang te kunnen bewijzen en bijgevolg was zijn 

verblijfsrecht ingetrokken en heeft hij een bevel tot het verlaten van het grondgebied gekregen. 

In afwachting van de beslissing van de Raad gaat verzoeker een nieuwe aanvraag indienen op grond van 

'familiale hereniging' overeenkomstig de Vreemdelingenwet. 

Wanneer een onderdaan van een derde land niet wettig op het grondgebied van een lidstaat verblijft, 

moet rekening worden gehouden met het recht op eerbiediging van het gezinsleven conform artikel 8 

EVRM. Dit recht maakt deel uit van de grondrechten die, volgens 

overigens door de preambule van de Europese Akte en in artikel 6, lid 2, EU bevestigd - vaste 

rechtspraak van het Hof in de communautaire rechtsorde worden beschermd. 

Verzoeker stelt dat het bevel tot verlaten van het grondgebied in strijd is met zijn recht op een privé- en 

familie leven zoals beschermd in artikel 8 EVRM. 

Volgens artikel 8 EVRM is er geen inmenging toegestaan met betrekking tot de uitoefening van het recht 

op eerbiediging van het privé- en familieleven dan voor zover dit bij wet is voorzien en nodig is in het 

belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land. 

Het bevel tot het verlaten van het grondgebied is disproportioneel. De uitoefening van deze maatregel 

zou een gezin splitsen: verzoeker zou terug naar Marokko moeten keren waar hij weinig familie heeft en 

zou hij zijn vriendin en zijn kind moeten achterlaten. Hij is de spilfiguur in het gezin: hij staat in voor de 

economisch en emotionele verzorging van de minderjarig kind en zijn vriendin. Een scheiding zou een 

enorme weerslag voor de familie betekenen; verzoeker zou zijn werk verliezen, zijn familie zou zijn 

vader, zijn partner en zijn bron van inkomsten verliezen. Het stabiliteit van de hele familie zou 

verdwijnen. 

Daarentegen stelt verzoeker geen risico voor de veiligheid en heeft hij nooit uitkeringen gevraagd. 

Verzoeker kon voor het economisch welzijn van de hele familie zorgen datgene betekent dat zijn 

vriendin kon als primaire verzorger voor de familie optreden. Zij zijn een traditionele gezin. 

Het uitvoeren van het aangevochten bevel brengt aan verzoeker, alsook aan zijn vriendin en zijn kind, 

een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel toe gezien de duur van de procedure tot nietigverklaring hem 

nog voor een aantal maanden gescheiden zou houden van zijn gezin. 

Verwijdering is een disproportionele maatregel en is verboden wanneer een derdelands onderdaan, 

partner van een EU-burger, in staat is zijn identiteit te bewijzen en er geen elementen zijn die wijzen op 

een gevaar voor de openbare overheid, veiligheid of volksgezondheid. (Raad 

Vreemdelingenbetwistingen nr. 19.331, 26 november 2008, T. Vreemd. 2009 (samenvatting), afl.2,147) 

Aldus zou deze maatregel het recht op familieleven ernstig aantasten en is disproportioneel gelet op de 

gevolgen die deze zou veroorzaken. 

Indien het bevel wordt uitgevoerd zou verzoeker zijn werk verliezen.” 
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3.1.2. In de nota repliceert verwerende partij dat verzoeker werd uitgenodigd om binnen een termijn van 

drie maanden na betekening van het schrijven, zijnde op 23 oktober 2009, aan te tonen dat hij ofwel het 

recht van bewaring heeft van zijn kind ofwel omgangsrecht heeft met zijn minderjarig kind, bij 

gerechtelijke beslissing toegekend, overeenkomstig artikel 42quater, § 4, 2° en 3° van de 

Vreemdelingenwet. Verwerende partij benadrukt dat verzoeker het voormelde bewijs niet heeft geleverd 

en dat dit door verzoeker wordt erkend in zijn middel. Met betrekking tot de vermeende schending van 

artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1955 

(hierna: EVRM) laat verwerende partij gelden dat verzoeker geenszins aantoont op welke wijze de 

bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM zou schenden. Verwerende partij wijst erop dat het loutere 

feit dat op het Belgisch grondgebied verscheidene familieleden van verzoeker zouden wonen, niet 

betekent dat de tijdelijke verwijdering van verzoeker een schending zou uitmaken van zijn recht op 

privé- en gezinsleven. Verwerende partij stelt dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens reeds 

heeft aangenomen dat uit artikel 8 van het EVRM niet kan worden afgeleid dat een vreemdeling een 

staat ertoe kan verplichten om hem op zijn grondgebied te gedogen door het enkele feit te opteren voor 

een levensgezel die op dat grondgebied vermag te verblijven. Verwerende partij meent dat het haar is 

toegelaten wetsontduiking tegen te gaan en daartoe de nodige maatregelen te nemen. Bovendien merkt 

verwerende partij, bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State, dat een mogelijke toepassing 

van artikel 8 van het EVRM de betrokken vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste 

documenten om het Rijk binnen te komen en dat een tijdelijke verwijdering om reden dat hij niet in het 

bezit is van die documenten dan ook geenszins strijdig is met dit verdragsartikel. Bij verwijzing naar het 

arrest Gül van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en naar rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) benadrukt verwerende partij dat het bevel om het 

grondgebied te verlaten inderdaad niet tot gevolg heeft dat verzoeker van zijn gezin wordt gescheiden 

doch enkel dat hij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren nadat hij zich 

in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het 

Rijk. Verwerende partij is bijgevolg van oordeel dat er geen sprake is van een schending van artikel 8 

van het EVRM. 

 

3.1.3. Verzoeker voert de schending van artikel 8 van het EVRM aan en is van mening dat de bestreden 

beslissing op disproportionele wijze zijn familiaal en privéleven schendt. Verzoeker houdt voor dat zijn 

gezin als gevolg van de bestreden beslissing zou worden gesplitst, dat hij naar Marokko zou moeten 

terugkeren waar hij weinig familie heeft, dat zijn gezin de vaderfiguur en tevens zowel de economische 

en emotionele verzorging als de bron van inkomsten zal verliezen en dat hij zijn werk zal verliezen. 

Verzoeker benadrukt hierbij het feit dat hij gezien de duur van de procedure nog voor enkele maanden 

zal worden gescheiden van zijn partner en kind. Verzoeker wijst erop dat hij geen risico stelt voor de 

veiligheid en dat hij nooit uitkeringen heeft gevraagd en stelt tevens dat er slechts sprake was van een 

tijdelijke splitsing tussen hem en zijn partner, dat hij regelmatig contact met zijn zoon heeft gehouden 

tijdens deze tijdelijke splitsing doch dat de relatie inmiddels is hersteld en hij terug samenwoont met zijn 

partner. Tenslotte verwijst verzoeker naar rechtspraak van de Raad, namelijk het arrest nr. 19 331 van 

26 november 2008 waarbij verzoeker het volgende aanvoert: “Verwijdering is een disproportionele 

maatregel en is verboden wanneer een derdelands onderdaan, partner van een EU-burger, in staat is 

zijn identiteit te bewijzen en er geen elementen zijn die wijzen op een gevaar voor de openbare 

veiligheid, veiligheid of volksgezondheid”. 

 
Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 
volgt: 
 

“Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht 

dan voor zover bij de wet is voorzien en 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 

openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede 

zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het 

toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid 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 
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(EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 22 EHRM 228, 29). Het begrip ‘gezinsleven’ in het 

voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal 

recht dient te worden geïnterpreteerd. De vreemdeling dient 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. 

 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze 

beslissing te nemen. 

 

Uit de stukken van het administratief dossier en op grond van wat verzoeker zelf aangeeft in zijn 

verzoekschrift blijkt duidelijk dat het in casu niet gaat om een effectief beleefde gezinssituatie of om een 

voldoende hechte relatie tussen verzoeker en zijn partner. Verzoeker geeft in het verzoekschrift immers 

zelf het volgende aan:  “Voor een periode tussen april 2009 en januari 2010 werd er een tijdelijke 

splitsing van de familie en verzoeker moest de familieverblijfplaats verlaten tot dat de problemen in het 

relatie werden opgelost” en “(…) door het feit dat verzoeker voor een periode niet meer aan het wonen 

was met een EU-burger (…)”. Tevens verklaart verzoeker onder het kopje “uiteenzetting van de feiten” 

van zijn verzoekschrift het volgende: “Op 29.10.2009 gelet op tijdelijke problemen in het relatie tussen 

verzoeker en zijn vriendin moest hij voor een korte periode verhuizen”. 

 

Uit het verslag van samenwoonst of van gezamenlijke vestiging van 7 oktober 2009 zoals het zich 

bevindt in het administratief dossier,  blijkt dat de partner van verzoeker deze feiten bevestigt, met name 

dat de relatie is beëindigd en dat verzoeker de woning heeft verlaten op 8 juni 2009. Uit de stukken van 

het administratief dossier blijkt tevens dat verzoeker een aangifte in de stad Genk van 29 oktober 2009, 

waarbij hij zijn hoofdverblijfplaats overgebracht heeft naar Genk, heeft overgemaakt aan verwerende 

partij. 

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift benadrukt dat zijn relatie is hersteld, dat hij en zijn partner terug 

samenwonen en hierbij kritiek uit op de bestreden beslissing omdat de situatie, op basis waarvan de 

bestreden beslissing is genomen, reeds is gewijzigd, beklemtoont de Raad dat uit het voorgaande volgt 

dat de gemachtigde van de staatssecretaris op basis van de informatie waarvan hij kennis had op het 

moment van het nemen van de bestreden beslissing wettig kon besluiten op grond van artikel 42quater, 

§ 1, 4° van de Vreemdelingenwet dat er geen sprake meer was van een gezamenlijke vestiging en om 

aldus het verblijfsrecht van verzoeker te beëindigen. De partner van verzoeker gaf duidelijk te kennen 

dat de relatie was beëindigd en dat verzoeker de echtelijke woning sinds 8 juni 2009 heeft verlaten.  

 

Waar verzoeker ter bevestiging van het feit dat zijn relatie is hersteld en hij en zijn partner opnieuw 

samenwonen in bijlage bij het verzoekschrift een aangifte in Herk-de-Stad van 22 februari 2010 waarbij 

hij zijn hoofdverblijfplaats opnieuw heeft overgebracht naar Herk-de-Stad, zijnde op het adres van zijn 

partner en kind, en een verklaring van zijn vriendin hieromtrent voegt, dient opgemerkt te worden dat het 

verwerende partij niet ten kwade kan worden geduid geen rekening te hebben gehouden met of niet te 

hebben gemotiveerd aangaande de herstelde relatie en de hernieuwde samenwoonst van verzoeker, nu 

zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier, dat verzoeker zich slechts ter gelegenheid van 

zijn inleidend verzoekschrift voor  de Raad op deze elementen steunt en verwerende partij hiervan aldus 

niet op de hoogte was. De omstandigheid dat verzoeker in het middel een verantwoording poogt te 

geven en poogt te rechtvaardigen waarom hij slechts tijdelijk afzonderlijk heeft gewoond, doet hieraan 

geen afbreuk. Verzoeker kan deze verantwoording bijgevolg niet voor het eerst inroepen in de 

procedure voor de Raad. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing 

kon beschikken om deze te nemen (RvS 23 september 2002, nr. 110 548 en vaste rechtspraak van de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen). 

 

Daarenboven merkt de Raad op zoals verzoeker reeds aangeeft in het middel, dat indien verzoeker 

overtuigd is (opnieuw) te voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, hij steeds een nieuwe aanvraag kan indienen. 
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Waar verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad, met name arrest nr. 19 331 van 26 november 

2008 en hierbij het volgende aanvoert: “Verwijdering is een disproportionele maatregel en is verboden 

wanneer een derdelands onderdaan, partner van een EU-burger, in staat is zijn identiteit te bewijzen en 

er geen elementen zijn die wijzen op een gevaar voor de openbare veiligheid, veiligheid of 

volksgezondheid”, dient opgemerkt te worden dat verzoeker bij deze loutere stelling niet aantoont dat hij 

zich bevindt in dezelfde feitelijke omstandigheden zoals vermeld in het aangehaalde arrest noch dat 

deze rechtspraak toepasbaar zou zijn op de eigen situatie van verzoeker. In casu werd in de bestreden 

beslissing in deze zaak vastgesteld dat de vreemdeling zijn identiteit niet had aangetoond, wat voor 

verzoeker niet het geval is. 

 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat verzoeker niet betwist dat de inmenging in zijn familiaal leven is 

voorzien bij wet en wordt gerechtvaardigd door één of meerdere van de belangen vermeld in het tweede 

lid van artikel 8 van het EVRM maar hij is evenwel van mening dat de inmenging een disproportionele 

aantasting van zijn privé- en familiaal leven uitmaakt. Verzoeker laat evenwel na in concreto aannemelijk 

te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving een disproportionele inmenging in zijn familiaal 

leven zou uitmaken en dat zijn private belangen dienen te primeren op de door de 

verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, nr. 139.107). Tevens dient te 

worden gesteld dat de bestreden beslissing één van de door artikel 8 van het EVRM opgesomde 

mogelijke beperkingsdoeleinden nastreeft en door de wet is voorzien en dat de verblijfsreglementering 

een middel is ter vrijwaring van ’s lands openbare orde en nodig is in een democratische samenleving. 

Het feit dat verzoeker een relatie met een Belgische onderdaan zou hebben en dat zij samen een kind 

hebben, volstaat niet dat hem een verblijfsrecht wordt toegekend. In de bestreden beslissing wordt 

uitdrukkelijk aangegeven aan welke voorwaarden in casu niet is voldaan. 

 

De bestreden beslissing strekt er niet toe het privé- en familiaal leven van verzoeker te verhinderen of te 

bemoeilijken. De betreffende beslissing houdt geen absoluut verbod in voor verzoeker om het Belgische 

grondgebied binnen te komen en er te verblijven, doch stelt een einde aan zijn verblijfsrecht op basis 

van zijn duurzame relatie met een EU burger. In het licht van deze feitelijke en juridische situatie dient 

dan ook in alle redelijkheid te worden besloten dat de in casu vermeende inmenging in het privé- en 

familiaal leven van verzoeker niet als onrechtmatig of disproportioneel kan worden beschouwd. De 

gemachtigde van de staatssecretaris heeft een correcte toepassing gemaakt van de ter zake geldende 

wettelijke bepalingen. 

 

De schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoeker het volgende aan. 

 

“Middel: recht op bewaring/omgangsrecht van een kind 

Verzoeker had geen formele bewijs dat hij omgang met zijn kind had: de regeling voor wat betreft 

persoonlijke contact met het kind, Y. B., was van informele aard. Een dergelijke regeling was geschikt 

tussen de partijen gezien de tijdelijk aard van de scheiding van verzoeker en zijn vriendin. Een 

gerechtelijke beslissing was niet in de omstandigheden mogelijk. 

De vriendin van verzoeker heeft een verklaring afgelegd waarbij zij bevestigd dat verzoeker heeft altijd 

"erg betrokken geweest met de kinderen. Zowel sociaal, emotioneel als financieel". Verzoeker had 

inderdaad recht om omgang/bewaring van het kind elk weekend, een recht die werd daadwerkelijke 

uitgeoefend.” 

 

3.2.2. In de nota repliceert verwerende partij dat het tweede middel van verzoeker niet ontvankelijk is. 

Bij verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State wijst verwerende partij erop dat verzoeker geen 

duidelijke omschrijving geeft van de rechtsregel die geschonden wordt geacht en aldus in gebreke blijft 

om een voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven middel naar voor te brengen, wat nochtans een 

voorwaarde is opdat er kan worden gesproken van een (ontvankelijk) middel. Verwerende partij is van 

mening dat de loutere verwijzing naar “recht op bewaring/omgangsrecht van een kind” niet beantwoordt 

aan deze vereiste. Ondergeschikt en in antwoord op verzoekers concrete kritiek, laat verwerende partij 

gelden dat verzoeker geen bewijzen heeft voorgelegd dat hij ofwel het recht van bewaring heeft van zijn 

kind ofwel omgangsrecht heeft met zijn minderjarig kind, bij gerechtelijke beslissing toegekend. 

Verwerende partij wijst erop dat verzoeker hiervoor bij schrijven van 15 oktober 2009 uitdrukkelijk werd 
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uitgenodigd doch heeft nagelaten bewijzen voor te leggen. Verwerende partij acht het middel van 

verzoeker niet ernstig. 

 

3.2.3. Het is middel is ontvankelijk in die zin dat hieruit blijkt dat verzoeker het motief van de bestreden 

beslissing betwist dat hij niet heeft aangetoond een recht van bewaring of een omgangsrecht te hebben 

met zijn kind en zo de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. 

 

Waar verzoeker aanvoert dat hij een “informeel” recht op bewaring/omgangsrecht met het kind had, 

dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet betwist dat hij niet beschikt over een recht van bewaring 

van zijn kind bij overeenkomst tussen de echtgenoten of bij gerechtelijke beslissing zoals voorzien in 

artikel 42quater, § 4, 2° van de Vreemdelingenwet noch over een omgangsrecht toegekend bij 

gerechtelijke beslissing zoals voorzien in artikel 42quater, § 4, 3° van de Vreemdelingenwet. 

 

Nu verzoeker niet beschikt over deze in artikel 42quater, § 4, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet 

voorgeschreven rechten bij overeenkomst of bij gerechtelijke beslissing, kan hij zich niet op een 

informele regeling beroepen om dit motief van de bestreden beslissing te betwisten. 

 

De schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend en tien 

door: 

 

mevr. A. DE SMET,  wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS,  griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. DE SMET 

 


