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 nr. 97 669 van 21 februari 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

30 mei 2012 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 26 april 2012 tot beëindiging van 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 9 januari 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H.-P. R. MUKENDI 

KABONGO KOKOLO verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. VAN DE PUTTE, die 

loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster wordt op 16 oktober 2007, op 15 april 2008 en op 15 oktober 2008 de afgifte van een 

visum type C (kort verblijf) geweigerd. 

 

1.2. Verzoekster komt op 23 januari 2009, in het bezit van een nationaal paspoort voorzien van een 

geldig visum type C, via Frankrijk het grondgebied van de Schengenlanden binnen. Zij dient zich op 28 

januari 2009 aan bij de administratieve diensten van de gemeente Ravels, alwaar zij in het bezit wordt 

gesteld van een aankomstverklaring geldig tot 21 april 2009. 

 

1.3. Op 5 oktober 2009 wordt verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten. 
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1.4. Op 15 oktober 2009 dient verzoekster, in de hoedanigheid van bloedverwant in opgaande lijn van 

een Nederlandse onderdaan, een aanvraag in tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie. 

 

1.5. Verzoekster wordt op 16 april 2010 in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.6. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding neemt op 26 april 2012 de beslissing tot beëindiging van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die op 30 april 2012 

aan verzoekster ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42 quater 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 gelezen 

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 

[K. I. A.], Nationaliteit :Congo (Dem. Rep.), […]. 

 

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

 

Reden van de beslissing: 

 

Betrokkene diende een aanvraag in tot gezinshereniging op 21/09/2009, en verkreeg de F-kaart op 

16/04/2010. Overeenkomstig artikel 42 quater, §5 van de wet van 15.12.1980 kan de minister of zijn 

gemachtigde controleren of aan de naleving van de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan. 

 

Op 29/03/2012 verstuurde Dienst Vreemdelingenzaken een uitnodigingsbrief naar de gemeente waarbij 

betrokkene werd uitgenodigd om eventuele humanitaire elementen toe te lichten overeenkomstig art. 42 

quater, §1, 3e lid waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling van het dossier. 

Betrokkene betekende de uitnodigingsbrief op 05/04/2012, en legde hiertoe geen relevante documenten 

voor. 

 

Dienst Vreemdelingenzaken werd recentelijk ingelicht door de POD Maatschappelijke integratie dat 

betrokkene financiële steun ontvangt van het OCMW. Hieruit valt af te leiden dat betrokkene niet langer 

ten laste is van de EU-burger in wiens functie de aanvraag tot gezinshereniging werd ingediend. Uit het 

rijksregister blijkt eveneens dat betrokken er sinds 22/08/2011 geen gezinscel meer mee vormt. 

 

Bijgevolg voldoet betrokkene dus niet langer aan de verblijfsvoorwaarden als ascendant (art. 40bis §2 

4°- wet 15.12.1980 ), en wordt het verblijfsrecht beëindigd (art. 42 quater van de wet van 15.12.1980). 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste van verzoekster te leggen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van “de algemene principes van het recht en meer in het bijzonder deze van een goede 

administratie die wil dat elke beslissing berust op rechtmatige en wettelijk aanvaardbare principes 

enerzijds en anderzijds het principe volgens hetwelk de administratieve autoriteit gehouden is te 

besluiten in kennis van alle elementen van de zaak, de beoordelingsfout, en de tekortkomingen over de 

oorzaken en motieven”, van het evenredigheidsprincipe en 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 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

Zij licht het middel als volgt toe: 
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“[…] Wat betreft dat in eerste instantie verzoekster een eerste argument aanhaalt gebaseerd op de 

schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juni 1991 betreffende de formele motivering van de 

bestuurshandelingen en het feit dat er in de omstreden beslissing een slechte beoordeling is van het 

geval van verzoekster en dat alle elementen van de zaak niet onderzocht werden. 

 

Tegenpartij notificeert op 26/04/2012 aan verzoekster een bevel het grondgebied te verlaten binnen de 

vijf dagen na de kennisgeving van deze beslissing; 

 

Terwijl, 

 

Deze een aanvraag tot regularisatie geïntroduceerd heeft op basis van de artikelen 40bis en volgende 

van de Vreemdelingenwet omwille van haar familiebanden met een Belgische, banden die bevestigd zijn 

door een DNA test uitgevoerd op initiatief van verzoekster door het Erasmus hospitaal. 

 

Deze aanvraag per aangetekend schrijven en per fax naar de administratie van de gemeente Weelde 

verstuurd nog steeds hangende is bij de Dienst Vreemdelingenzaken van deze gemeente. 

 

Door een beslissing te nemen die een bevel inhoudt het grondgebied te verlaten en aan verzoekster 

genotificeerd, was tegenpartij op de hoogte van deze aanvraag tot vestiging door verzoekster 

geïntroduceerd. 

Door deze beslissing te nemen houdt tegenpartij geen rekening met alle elementen van dit dossier en 

schendt bijgevolg het principe tijdens onderzoek. 

Tegenpartij wist ook dat verzoekster een dochter van Belgische nationaliteit heeft en dat het bevel het 

grondgebied te verlaten in dit geval niet gerechtvaardigd is p straffe van schending van artikel 08 van 

het EVRM. 

En dat in dergelijk geval het van constante jurisprudentie is dat geen enkel bevel het grondgebied te 

verlaten aan verzoekster mocht genotificeerd worden vooraleer de Dienst Vreemdelingenzaken 

uitspraak had gedaan over de gegrondheid van deze aanvraag tot regularisatie. 

 

Dat door dit feit tegenpartij eveneens een duidelijke beoordelingsfout gemaakt heeft door de omstreden 

beslissing te nemen en door alle elementen van het dossier niet te onderzoeken; 

 

Overwegend dat een goede administratie een juiste kennis van de toestanden moet hebben vooraleer 

over te gaan tot het nemen van een beslissing.1 

 

Dat het eveneens past dat de beslissingen zouden genomen worden rekening houdend met het geval 

was; 

 

Vermits deze aanvraag tot vestiging die alle kansen op slagen heeft, in dit geval zelfs niet onderzocht 

werd; 

 

Dat door anders te handelen de administratie ontegensprekelijk een beoordelingsfout zou maken; 

 

Dat in dit geval de beoordelingsfout vanwege tegenpartij duidelijk is. 

 

[…] Dat, in tweede instantie, verzoekster nota neemt van een schending van artikel 08 van het EVRM. 

 

Dat tegenpartij door aan verzoekster een bevel het grondgebied te verlaten te notificeren, zij bijgevolg 

artikel 08 van het EVRM schendt daar zij aan verzoekster beveelt in haar hoedanigheid van familielid 

van een Belgische het grondgebied te verlaten waarvan haar dochter de nationaliteit bezit; 

 

Terwijl, 

 

De genomen beslissing geen enkele adequate motivatie bezit. Verzoekster stelt dat deze beslissing 

zelfs geen melding maakt van de feiten die haar motiveren o.a. de familieband die bestaat 

tussenverzoekster en een Belgische Staatsburgeres; 

Dat verzoekster van mening is dat men meer rekening zou moeten houden met de bloedband die haar 

met haar dochter van Belgische nationaliteit verbindt. Bovendien neemt verzoekster er nota van dat door 

haar dochter ten laste genomen is sinds haar aankomst op het Belgisch grondgebied. Zij legt er de 

nadruk op dat zij met haar dochter op hetzelfde adres in Weelde samenwoont. Dat deze motivatie niet 
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voldoende is om de omstreden beslissing te gronden omdat zij zelfs geen rekening houdt met deze 

verwantschap tussen verzoekster en haar dochter ten opzichte van artikel 08 van het EVRM. 

 

Dat deze inderdaad niet gerechtvaardigd is wat haar motieven betreft van het ogenblik dat verzoekster 

haar wil en deze van haar dochter om zich de ene naast de andere in België te vestigen met een geldige 

motivering rechtvaardigt. 

Verzoekster meldt eveneens dat zij het grondgebied niet kon verlaten zonder haardochter van haar 

genegenheid te beroven. 

 

Dit is een schending van artikel 08 van het EVRM. 

Er is bijgevolg schending van de verplichting tot motivatie die op tegenpartij weegt; 

 

Overwegend dat een administratieve handeling een pertinente motivatie moet hebben; 

 

Dat dit erop neerkomt te zeggen dat er een noodzakelijk verband tussen oorzaak en gevolg bestaat 

tussen het weerhouden motief en de omstreden beslissing.2 

Aldus bij administratieve beslissing, mengt de autoriteit zich in het leven van verzoekster alsook in dat 

van haar dochter van Belgische nationaliteit. 

 

Dit is totaal verboden door het EVRM daar de beschikkingen van artikel 08 van het EVRM aan België 

worden opgelegd zoals een recente jurisprudentie van de EEG bevestigt in het arrest nr. 14736 van 

31/07/2008 : “De Raad heeft in dit opzicht het voornemen de nadruk te leggen op de weerslag van de 

fundamentele rechten die verschillende internationale juridische instrumenten bekrachtigen die de 

Belgische Staat binden en waarvoor zij de verplichting aangegaan heeft de bescherming te verzekeren 

als Staat deelnemend aan dergelijke instrumenten. Hoewel krachtens een goed gevestigd principe van 

internationaal recht, de Staten het recht behouden om de toegang, het verblijf en de verwijdering van 

niet nationale op hun grondgebied te controleren, de uitoefening van dit soeverein recht 

niettegenstaande problemen kan veroorzaken wanneer er ernstige en bevestigde motieven zijn om te 

geloven dat de verwijdering van betrokkenen een schending zou betekenen van een fundamenteel 

erkend recht door een internationaal instrument met rechtstreeks effect (EVRM : Soering t/Verenigd 

Koninkrijk van 7 juli 1989 en arrest Chahal t/Verenigd Koninkrijk van 15 november 1996). 

 

In dit geval, mogen de bevoegdheden van de politie verleend door artikel 7 van de wet van 15 december 

1980 niet als gevolg hebben de administratieve autoriteiten vrij te stellen van het respect van 

internationale verplichtingen die de Belgische Staat onderschreven heeft). 

 

Dergelijke verbintenissen houden o.a. de bescherming van de rechten in gewaarborgd door de artikelen 

3 en 8 van het verdrag voor de Bescherming van de Mens en de fundamentele vrijheden, die een 

rechtstreeks effect hebben en bijgevolg de bekwaamheid hebben zelf rechten aan particulieren te 

verlenen waarvan deze laatste zich mogen prevaleren voor de administratieve of rechtskundige 

autoriteiten zonder dat er geen enkele bijkomende interne maatregel te dien einde noodzakelijk zou zijn. 

Voornoemde autoriteiten moeten bijgevolg, desgevallend, de wettelijke of reglementaire verplichting 

verwijderen die ze zou overtreden (in deze zin : RvST, arrest 168.712 van 9 maart 2007). 

Er vloeit uit voort dat de administratieve autoriteit niet automatisch voornoemd artikel 7 van de wet mag 

toepassen wanneer betrokkene vooraf in een vordering tot verblijfsvergunning op basis van artikel 9, 

alinea 3 van dezelfde wet, melding maakt van ernstige en bewezen aanwijzingen van een mogelijke 

schending van een fundamenteel en met rechtstreeks gevolg erkend recht in België. In dergelijk geval is 

de Raad bijgevolg bevoegd , wanneer verzoekende partij ze in precieze en uitgebreide termen in haar 

verzoekschrift aanhaalt, de toepassing van voornoemd artikel 7 te verwijderen.” 

 

Dat bovendien de aangehaalde motivatie naar recht aanvaardbaar moet zijn. Maar dit is niet het geval 

ten opzichte van artikel 08 van het EVRM. 

 

Dat men inderdaad moet weten dat de omstandigheden in feite bewezen, en waarvan men begrijpt dat 

zij de administratie er zouden toe geleid hebben een beslissing te nemen, niet mogen erkend worden als 

geldige motieven indien zij niet diegene zijn die de autoriteit toegelaten hebben ze in aanmerking te 

nemen.3 

 

Overwegend bovendien dat een administratieve akte voldoende, ernstig en pertinent moet zijn; 
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Dat in dit geval de beslissing aan verzoekster een bevel notificeert het grondgebied te verlaten, termijl zij 

in haar dossier het resultaat van de DNA test voorgelegd heeft die het bestaan van 

verwantschapsbanden tussen zichzelf en haar dochter van Belgische nationaliteit bewijzen. 

 

De doctrine preciseert dat "Een beslissing motiveren, de doctrine vervolgt, - dat zij een juridisch of 

administratief karakter heeft - is haar logische premissen uiten, zowel naar recht als naar feiten; het is 

vanwege de auteur van de handeling, ter attentie van de betrokkenen de rechtvaardiging aan het licht 

brengen van de aanwending van zijn bevoegdheid in functie van een bepaalde situatie (Flamme, M.A., 

Droit Administratif, Bruylant, Bruxelles, 1989, n° 177). 

 

Het is in het kort het syllogisme dat als basis dient uitleggen, de redenering naar recht en feiten 

uiteenzetten; het is het officieel maken van het hoe en waarom de auteur van de beslissing van mening 

was zijn bevoegdheid te moeten toepassen aan de feitelijke situatie tot dewelke zij zich richt (Lagasse 

D„ “De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen” J.T. 

1991, p. 737). 

 

Zij begrijpt niet om welke reden, terwijl haar verwantschap met een Belgische staatsburgeres door een 

DNA test bewezen is, dat een bevel het grondgebied te verlaten haar zou genotificeerd worden terwijl zij 

een aanvraag tot vestiging op basis de beschikkingen van de artikelen 40bis in combinatie met artikel 10 

van de vreemdelingenwet geïntroduceerd heeft. 

 

Dat zodoende in onderhavig geval, de omstreden beslissing niet wettelijk uitlegt waarom verzoekster, 

die bovendien een aanvraag tot vestiging op basis van artikel 40bis om reden van haar verwantschap 

met een Belgische zoals hoger vermeld, het grondgebied zou moeten verlaten terwijl geen enkele 

beslissing uitgesproken werd over deze laatste aanvraag van vestiging.” 

 

3.2.1. Wat de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te 

worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan 

of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in 

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan 

(RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

In de mate dat verzoekster betoogt dat de motivering van de bestreden beslissing ten onrechte geen 

enkele adequate motivering bevat inzake haar familieband met haar dochter, kan de Raad slechts 

opmerken dat niet blijkt om welke reden dit in casu vereist is. In de bestreden beslissing wordt de 

familieband tussen verzoekster en haar dochter – in functie waarvan zij de F-kaart verwierf – immers 

niet betwist. Er wordt wel aangegeven dat verzoekster niet langer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden 

als ascendent van haar Nederlandse dochter, omdat zij financiële steun geniet van het OCMW en sinds 

22 augustus 2011 geen gezinscel meer vormt met haar dochter. 

 

3.2.2. Waar verzoekster stelt dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing niet is 

overgegaan tot een juiste beoordeling van de elementen van de zaak en ten onrechte geen rekening 

heeft gehouden met alle relevante elementen en zij ook betoogt dat er sprake is van een manifeste 

beoordelingsfout, dient het middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij het nemen 

van haar beslissing 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; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Verzoekster wijst op het gegeven dat zij een “aanvraag tot regularisatie” heeft ingediend op basis van de 

artikelen 40bis en volgende van de Vreemdelingenwet en dit in functie van haar Belgische dochter. 

Tevens spreekt zij over een ingediende “aanvraag tot vestiging op basis van de beschikkingen van de 

artikelen 40bis in combinatie met artikel 10 van de vreemdelingenwet”. Zij stelt dat geen bevel om het 

grondgebied te verlaten kon worden gegeven vooraleer uitspraak te doen over de gegrondheid van de 

ingediende aanvraag. 
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De Raad benadrukt allereerst dat de bestreden beslissing niet enkel een beslissing tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten betreft, doch tevens een beslissing tot beëindiging van het recht 

op verblijf van meer dan drie maanden. De Raad kan verder enkel opmerken dat uit de stukken van het 

administratief dossier niet blijkt dat verzoekster voorafgaand aan de bestreden beslissing nog enige 

verblijfsaanvraag hangende had. Verzoekster toont dit ook niet in concreto aan. Verzoekster lijkt te 

verwijzen naar de aanvraag tot afgifte van de verblijfskaart van een familielid van een burger van de 

Unie die zij op 15 oktober 2009 indiende in functie van haar Nederlandse – niet Belgische – dochter en 

waarbij zij een DNA-uitslag voegde ter staving van de afstammingsband, doch zij gaat er hierbij 

vervolgens volledig aan voorbij dat zij op grond van deze aanvraag op 16 april 2010 in het bezit werd 

gesteld van de F-kaart en dat de bestreden beslissing net inhoudt dat dit toegekende verblijfsrecht van 

meer dan drie maanden wordt beëindigd. 

 

Verzoekster kan verder niet dienstig voorhouden dat in de bestreden beslissing ten onrechte geen 

rekening is gehouden met de familieband die zij heeft met haar Belgische dochter. De Raad stelt in de 

eerste plaats vast dat niet blijkt dat verzoekster een dochter van Belgische nationaliteit heeft. Wel heeft 

verzoekster een dochter van Nederlandse nationaliteit, doch uit de afgifte van de F-kaart aan 

verzoekster op 16 april 2010 blijkt op duidelijke wijze dat verweerder deze afstammingsband erkent. Ook 

in de bestreden beslissing wordt deze band op geen enkele wijze in twijfel getrokken. In de bestreden 

beslissing wordt wel aangegeven dat verzoekster niet langer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden als 

ascendent van een burger van de Unie en dat zij financiële steun geniet van het OCMW en sinds 22 

augustus 2011 geen gezinscel meer vormt met haar Nederlandse dochter.  

 

Verzoekster blijft verder in gebreke om de concrete argumenten en motieven te weerleggen waarop de 

bestreden beslissing is gesteund. Haar uiteenzetting laat aldus niet toe te besluiten dat de bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de gemachtigde van de staatssecretaris voor 

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding beschikt.  

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht wordt bijgevolg niet 

aangetoond.  

 

3.2.3. Verzoekster betoogt eveneens dat niet alle elementen van de zaak werden onderzocht en verwijst 

naar een schending van “het principe tijdens onderzoek”. Zij lijkt aldus een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel aan te voeren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de overheid de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Verwijzend naar voorgaande bespreking van het middel dient evenwel te worden gesteld dat de 

toelichting van verzoekster niet toelaat vast te stellen dat verweerder zijn beslissing niet op een 

zorgvuldige wijze zou hebben voorbereid of niet op basis van een correcte feitenvinding tot zijn besluit is 

gekomen. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel kan bijgevolg niet worden vastgesteld. 

 

3.2.4. Artikel 8 van het EVRM bepaalt 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." 

 

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 
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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 

geïnterpreteerd. 

 

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). 

 

Het begrip ‘privéleven’ wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden of de 

vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van 

een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en 

gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het 

openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere 

van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze 

noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het 

de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken 

tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 
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taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het 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. 

 

In casu dient te worden aangenomen dat verzoekster refereert naar de gezinsband die zij heeft met haar 

Nederlandse dochter. Wat de vraag betreft of er op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing (nog) sprake was van een gezinsband tussen verzoekster en haar Nederlandse dochter, wijst 

de Raad erop dat waar de gezinsband tussen partners, alsook tussen ouders en minderjarige kinderen 

wordt verondersteld, het anders ligt in de relatie tussen ouders en meerderjarige kinderen. In het arrest 

Mokrani t. Frankrijk (15 juli 2003) stelt het EHRM dat betrekkingen tussen ouders en meerderjarige 

kinderen “ne beneficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 van het Verdrag genieten 

zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van afhankelijkheid die anders zijn 

dan de gewone affectieve banden). Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat moet 

rekening worden gehouden met alle indicaties die de verzoekende partij dienaangaande aanbrengt, 

zoals bv. het samenwonen, de financiële afhankelijkheid van het meerderjarig kind ten aanzien van zijn 

ouder, de afhankelijkheid van de ouder ten aanzien van het meerderjarig kind, de reële banden tussen 

ouder en kind. 

 

Om te beoordelen of er in casu sprake is van een gezinsleven is de loutere band van de afstamming 

aldus niet voldoende doch dienen de concrete banden tussen verzoekster en haar dochter te worden 

nagegaan. Verzoekster houdt voor dat zij sinds haar komst naar België ten laste is van haar dochter en 

op hetzelfde adres woont als haar dochter. Zij gaat aldus in tegen de motieven in de bestreden 

beslissing dat verzoekster sinds 22 augustus 2011 geen gezinscel meer vormt met haar dochter en dat 

zij financiële steun ontvangt van het OCMW waaruit wordt afgeleid dat zij niet langer ten laste is van 

haar dochter, doch zonder dat zij deze motieven op concrete wijze weerlegt. Verzoekster brengt geen 

enkel stuk aan ter staving van haar stelling. De Raad stelt verder ook vast dat uit de stukken van het 

administratief dossier blijkt dat een gemeentelijk ambtenaar van Ravels op 14 maart 2011 aan 

verweerder meedeelde dat verzoekster zich had aangemeld in Turnhout voor crisisopvang en dat zij 

zich vervolgens had aangemeld bij het OCMW voor een woonst omdat zij niet meer bij haar dochter 

wilde wonen. Het dossier bevat ook een uittreksel uit het rijksregister waaruit blijkt dat verzoekster sinds 

22 augustus 2011 als alleenstaande is ingeschreven en een verslag van woonstcontrole van de lokale 

politie op 29 september 2011 dat verzoekster en haar dochter niet meer op een gezamenlijk adres 

verblijven. Ook het gegeven dat verzoekster een beroep diende te doen op financiële steun vanwege 

het OCMW vindt steun in de stukken van het dossier. Er blijkt aldus dat verzoekster niet langer een 

beroep kon of wenste te doen op de ondersteuning, zij het financieel zij het wat onderdak betreft, 

vanwege haar dochter. In casu dient dan ook te worden vastgesteld dat er geen enkele aanwijzing 

voorhanden was op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing dat er nog sprake was van 

een afhankelijkheidsband tussen verzoekster en haar dochter. Verzoekster toont dan ook niet aan dat er 

sprake was van een gezins- of familieband die valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM. 

Deze vaststelling volstaat om te besluiten dat een schending van artikel 8 van het EVRM door de 

bestreden beslissing niet kan worden aangenomen. Enige verdere toetsing, waaronder een 

belangenafweging, dient bijgevolg niet te worden doorgevoerd. 

 

Verzoeksters verwijzing naar rechtspraak die stelt dat de toepassing van artikel 7 van de 

Vreemdelingenwet verenigbaar dient te zijn met de artikelen 3 en 8 van het EVRM en dat het bestuur 

geen automatische toepassing mag maken van artikel 7 van de Vreemdelingenwet wanneer er een 

aanvraag om machtiging tot verblijf aanhangig is gemaakt waarin melding wordt gemaakt van ernstige 

en bewezen aanwijzingen van een mogelijke schending van een fundamenteel recht met rechtstreekse 

werking, vermag geen afbreuk te doen aan hetgeen voorafgaat. In de in casu bestreden beslissing wordt 

daarenboven ook geen toepassing gemaakt van artikel 7 van de Vreemdelingenwet. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of van het evenredigheidsvereiste kan niet worden 

vastgesteld. 
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3.2.5. Een schending van een ander beginsel van behoorlijk bestuur of van een algemeen 

rechtsbeginsel kan, gelet op de uiteenzetting van het middel, evenmin worden vastgesteld. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoekster 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 eenentwintig februari tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT I. CORNELIS 


