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 nr. 204 112 van 22 mei 2018 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. HERMANS 

Leopoldlaan 48 

9300 AALST 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 10 januari 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 7 december 2017 tot 

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

20). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 april 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat T. HERMANS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De verzoekende partij, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, dient op 14 juni 2017 een 

aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in functie van haar 

minderjarige Belgische zoon.  
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Op 7 december 2017, met kennisgeving op 14 december 2017, neemt de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 14.06.2017 werd 

ingediend door: 

 

Naam: A. (...) Nationaliteit: Angola Geboorteplaats: Huambo 

Voorna(a)m(en): F.A. (...) Geboortedatum: (...).1987 RR: (...) 

Verblijvende te : (...) 

om de volgende reden geweigerd : 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie 

 

Art 40ter van de wet van 15.12.1980: de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van een Belg, voor zover het betreft: 

De familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid 4° die de ouders zijn van een minderjarige Belg, 

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

voegen. 

 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt niet dat betrokkene zijn kind in letterlijke zin komt begeleiden 

of zich bij hem komt voegen. Immers vader en kind wonen op een verschillende adres. Voor zover 

betrokkene, door voorlegging van een aantal documenten, in figuurlijke zin wil aantonen zijn zoon wel 

degelijk te komen vervoegen door zijn financiële en affectieve band met hem aan te tonen, werden 

wellicht volgende documenten voorgelegd: verklaring op eer van de moeder van het kind J.A.A. (...) (RR 

(...)) en een aantal niet gedateerde foto's. Verder legt betrokkene geen enkel bewijs van financiële band 

met het kind voor, integendeel, in haar verklaring op eer zegt de moeder dat de vader momenteel niet 

over de middelen beschikt om financieel in te staan voor zijn zoon. Tot slot wordt een dossier ten laste 

neming van de advocaat bijgevoegd, maar ook dit document betreft een verklaring op eer. 

 

Aangezien zowel de verklaringen op eer als de foto's niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen 

worden getoetst en niet vergezeld zijn van objectief verifieerbare bewijsstukken, kunnen ze niet 

aanvaard worden als bewijs van affectieve en financiële band met het kind. Enige andere bewijzen dat 

betrokkene enig inkomen zou hebben en daarvan iets ter beschikking stelt voor de opvoeding van het 

kind, steekt niet in het dossier. 

 

Wat betreft de affectieve band kunnen de foto's (ev. in combinatie met de verklaringen) evenmin als 

objectieve bewijsstukken worden aanvaard. Er kan immers niet worden geïdentificeerd wie op de foto's 

staan. Bij gebrek aan enige toelichting en/of data kan evenmin worden besloten in hoeverre deze foto's 

getuigen van een daadwerkelijke relatie. Het kan hier ook een toevallige foto, een momentopname 

betreffen. 

 

Kortom, uit het geheel van de bijgevoegde bewijsstukken kan niet worden afgeleid dat betrokkene een 

daadwerkelijk affectieve band heeft met de minderjarige, hij gedeeltelijk instaat voor de zorg over het 

kind, zijn rol als vader daadwerkelijk opneemt. Alle andere voorgelegd documenten doen geen afbreuk 

aan de voorgaande vaststellingen. 

 

Gezien deze elementen wordt het recht op verblijf geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene 

dient te worden ingetrokken.” 

 

2. Over de rechtspleging 
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Waar de verwerende partij in haar nota vraagt de kosten ten laste van de verzoekende partij te leggen, 

wijst 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. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij een schending aan van “het recht van 

verdediging door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing”, 

van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), 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) en van “de motiveringsplicht vervat in de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur”. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing stelt dat verzoekende partij niet voldoet aan de vereiste voorwaarden 

om te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid 

van een burger van de Unie en hiervoor de infra vermelde motieven aanhaalt. 

Terwijl de formele en vooral materiële motiveringsplicht vervat in artikel 62 van Vreemdelingenwet en in 

de wet van 29 juli 1991 op de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, een uitdrukkelijke en 

vooral afdoende motivering van een dergelijke beslissing vereisen. De beslissing dient de juridische en 

feitelijke overwegingen te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motiveringsplicht 

vervat in de algemene beginselen van behoorlijk bestuur impliceert dat de opgegeven motieven de 

genomen beslissing moeten kunnen dragen. 

Zodat de bestreden beslissing niet aan deze vereisten voldoet, en derhalve in strijd is met de vereiste en 

de wil van de wetgever dat een individuele bestuurshandeling duidelijk, nauwkeurig en rechtsgeldig 

dient te worden gemotiveerd (Raad van State 11 januari 1993, arrest nr. 41.525). 

Dat de kwestieuze beslissing derhalve niet ten genoege van rechte heeft aangetoond dat er voldoende 

redenen voorhanden zijn om de aanvraag van verzoekende partij te weigeren ongegrond te verklaren. 

Toelichting : 

De Dienst Vreemdelingenzaken motiveert haar beslissing als volgt: 

“Uit de gegevens van het rijksregister blijkt niet dat betrokkene zijn kind in letterlijke zin komt begeleiden 

of zich bij hem komt voegen. Immers vader en kind wonen op een verschillend adres. Voor zover 

betrokkene, door voorlegging van een aantal documenten, in figuurlijke zin wil aantonen zijn zoon wel 

degelijk te komen vervoegen door zijn financiële en affectieve band met hem aan te tonen, werden 

wellicht volgende documenten voorgelegd: verklaring op eer van de moeder van het kind J.A.A. (...) (RR 

(...)) en een aantal niet gedateerde foto’s. Verder legt betrokkene geen enkel bewijs van financiële band 

met het kind voor, integendeel, in haar verklaring op eer zegt de moeder dat de vader momenteel niet 

over de middelen beschikt om financieel in te staan voor zijn zoon. Tot slot wordt een dossier ten laste 

neming van de advocaat bijgevoegd, maar ook dit document betreft een verklaring op eer. 

Aangezien zowel de verklaringen op eer als de foto’s niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen 

worden getoetst en niet vergezeld zijn van objectief verifieerbare bewijsstukken, kunnen ze niet 

aanvaard worden als bewijs van affectieve en financiële band met het kind. Enige andere bewijzen dat 

betrokkene enig inkomen zou hebben en daarvan iets ter beschikking stelt voor de opvoeding van het 

kind, steekt niet in het dossier. 

Wat betreft de affectieve band kunnen de foto’s (ev. In combinatie met de verklaringen) evenmin als 

objectieve bewijsstukken worden aanvaard. Er kan immers niet worden geïdentificeerd wie op de foto’s 

staan. Bij gebrek aan enige toelichting en/of data kan evenmin worden besloten in hoeverre deze foto’s 

getuigen van een daadwerkelijke relatie. Het kan hier ook een toevallige foto, een momentopname 

betreffen. 

Kortom, uit het geheel van de bijgevoegde bewijsstukken kan niet worden afgeleid dat betrokkene een 

daadwerkelijk affectieve band heeft met de minderjarige, hij gedeeltelijk instaat voor de zorg over het 

kind, zijn rol als vader daadwerkelijk opneemt. Alle andere voorgelegd documenten doen geen afbreuk 

aan de voorgaande vaststellingen.” 

Allereerst merkt DVZ terecht op dat verzoekende partij en zijn minderjarig kind inderdaad niet op 

hetzelfde adres wonen. 

Dit neemt echter niet weg dat verzoekende partij een duurzame affectieve band heeft met zijn 

minderjarig kind. Verzoekende partij voegde bij zijn aanvraag verklaringen van de betrokken partijen en 

foto’s die deze band aantonen. 
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Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken volstaan de foto’s die verzoekende partij neerlegde niet om de 

affectieve band tussen verzoekende partij en zijn kind aan te tonen. 

De argumentatie waarom zij deze foto’s niet in aanmerking neemt raakt kant noch wal. 

Allereerst zou niet kunnen worden geïdentificeerd wie op de foto’s staat. Een snelle vergelijking met de 

foto’s van verzoekende partijen leert echter al snel dat het inderdaad verzoekende partij en zijn 

minderjarig kind betreffen. 

Daarnaast zou het feit dat er geen “toelichting” en “datering” bij de foto’s gegeven wordt ervoor zorgen 

dat de foto’s niet kunnen worden aangenomen als bewijs van een affectieve band. 

Verzoekende partij vraagt zich af waaruit deze toelichting dan wel diende te bestaan. 

Had een simpele beschrijving van wat op de foto’s te zien is volstaan? Of dient er uitvoerig uiteengezet 

worden wat de exacte context van de genomen foto’s is? 

Deze “toelichtingen” zouden daarenboven toch niet in overweging zijn genomen bij het nemen van de 

beslissing aangezien ze als “verklaringen die niet op hun waarachtigheid en feitelijkheid worden 

getoetst” zouden zijn gekwalificeerd, net zoals de andere verklaringen (op eer) die zich in het dossier 

bevinden. Hetzelfde kan overigens gezegd worden van eventuele dateringen die verzoekende partij zou 

hebben aangebracht. 

Ten slotte merkt Dienst Vreemdelingenzaken op dat niet kan uitgesloten worden dat deze foto’s 

“toevallig” zijn genomen of dat zij “een momentopname” zijn. 

Elke foto is echter een momentopname, dat is nu eenmaal eigen aan het medium. 

Verzoekende partij vraagt zich hierbij ook af hoe een foto “toevallig” kan worden genomen. 

Verzoekende partij heeft alleszins niet de gewoonte om telkens als hij contact heeft met zijn zoontje zijn 

fototoestel in de aanslag te hebben en elk moment vast te leggen. 

Foto’s worden enkel genomen bij speciale gelegenheden en op, inderdaad, toevallige momenten. 

Concreet zijn foto’s en verklaringen van de betrokken partijen nu eenmaal de enige manieren waarop 

verzoekende partij een affectieve band met zijn minderjarig kind kan bewijzen. 

Verzoekende partij heeft beide soorten bewijzen aangebracht, maar die werden door de Dienst 

Vreemdelingenzaken van tafel geveegd met drogredenen. 

Wat het ontbreken van een financiële band betreft, verwijst de Dienst Vreemdelingenzaken oa. naar een 

verklaring van de moeder van het minderjarig kind, die zou stellen dat verzoekende partij momenteel 

niet over de financiële middelen beschikt om financieel in te staan voor zijn zoon. 

De zinsnede “niet over de financiële middelen beschikt” is hier een belangrijke nuance. 

Verzoekende partij heeft momenteel inderdaad geen financiële middelen. Hij kan dan ook, financieel 

gezien, niet tussenkomen in de opvoeding van zijn zoontje. Wel probeert verzoekende partij op andere 

manieren in te springen in de opvoeding, door bijvoorbeeld als oppas te fungeren indien de moeder hem 

hiertoe verzoekt. Gezien de kostprijs van een kinderopvang is dit wel degelijk een in geld waardeerbare 

en vrij significante tussenkomst in de opvoeding van zijn zoontje. 

Elke ouder heeft de plicht om, in verhouding met zijn middelen, in te staan voor de opvoeding van hun 

kind(eren). Nu verzoekende partij over geen financiële middelen beschikt, kan hij simpelweg geen 

financiële bijdrage leveren. 

De bestreden beslissing is dan ook niet afdoende gemotiveerd. 

Het middel is gegrond.” 

 

3.1.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming voor 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).  

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Doordat de bestreden beslissing verzoekende partij verplicht naar Angola terug te keren, ondanks het 

feit dat verzoekende partij in België een gezin vormt met zijn huidige partner, mevrouw N.R.F. (...). 

Terwijl artikel 8 van voormeld verdrag het recht op privéleven, familie- en gezinsleven beschermt. 

Zodat de bestreden beslissing desbetreffend artikel schendt. 

Toelichting: 

Zoals hierboven reeds vermeld heeft verzoekende partij een relatie met mevrouw N.R.F. (...), met wie hij 

tevens een kind heeft. 

Zowel mevrouw als hun minderjarig zoontje hebben een legaal verblijf in België. 

Zij wonen samen. Vanzelfsprekend vormen zij een gezin. 

De bestreden beslissing heeft tot gevolg dat verzoekende partij in de illegaliteit zal belanden en de facto 

dient terug te keren naar zijn land van herkomst. 
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Er is dus sprake van een voldoende hechte relatie die onder de toepassing van artikel 8 EVRM valt. Zo 

verzoekende partij gedwongen het land dient te verlaten wordt desbetreffend artikel geschonden.1 

Het middel is derhalve gegrond.” 

 

3.2. De verwerende partij antwoordt met betrekking tot het eerste en het tweede middel het volgende in 

haar nota met opmerkingen: 

 

“In een eerste middel wordt de schending aangevoerd van het recht van verdediging door een gebrek, 

onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de beslissing.  

Verzoeker betwist niet dat hij niet op hetzelfde adres woont als zijn zoon, maar stelt dat uit de 

voorgelegde stukken (foto’s en verklaringen) wel onomstotelijk blijkt dat hij wel degelijk een duurzame 

affectieve band heeft met zijn kind.  

In een tweede middel wordt de schending aangehaald van artikel 8 EVRM.  

Hij stelt dat de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat hij in de illegaliteit zal belanden en de facto 

dient terug te keren naar zijn land van herkomst.  

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekende partij een vestigingsaanvraag 

indiende op grond van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet.  

Artikel 40ter, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: “De bepalingen van dit hoofdstuk 

zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het betreft : […] - de familieleden 

vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige Belg, die hun identiteit 

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

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet luidt: “Als familielid van de burger van de Unie 

worden beschouwd : […]  4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of 

partner als bedoeld onder 1° of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen;”.  

De voormelde bepaling vervat in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet voorziet aldus voor de ouder 

van een minderjarig Belgisch kind enkel in de verblijfsvoorwaarde dat deze ouder het minderjarig 

Belgisch kind dient te begeleiden of te vervoegen.  

Naar analogie met vaststaande rechtspraak van de Raad van State dient te worden aangenomen dat de 

termen ‘begeleiden’ of ‘vervoegen’ moeten worden begrepen in die zin dat er een ‘gezinscel’ oftewel een 

daadwerkelijke en effectief beleefde gezinsband moet bestaan. Hiertoe is een samenwoonst strikt 

genomen niet vereist (cf. RvS 24 april 1995, nr. 53.030; RvS 21 februari 2007, nr. 168.044).  

In beginsel ontstaat vanaf de geboorte tussen een minderjarig kind en zijn ouder een natuurlijke band 

die gelijkstaat met een gezinsleven. Het is daarbij niet noodzakelijk dat het kind binnen een huwelijk of 

andere samenlevingsvorm werd geboren. Om een voldoende graad van ‘gezinsleven’ vast stellen, die 

valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM, is de samenwoning van de ouder met het 

minderjarig kind niet noodzakelijk; wel moeten andere factoren worden voorgelegd die aantonen dat de 

relatie tussen de betrokken ouder en het minderjarig kind voldoende standvastig is om de facto 

gezinsbanden te creëren.   

Deze factoren omvatten de aard en duur van de relatie van de ouders, en in het bijzonder of zij de 

geboorte van een kind hadden gepland; de vraag of de vader het kind na de geboorte heeft erkend; de 

vraag of er sprake is bijdragen in de zorg en opvoeding van het kind; de kwaliteit en het regelmatig 

karakter van het contact (EHRM 8 januari 2009, Joseph Grant/Verenigd Koninkrijk, § 30)  

In casu werd vastgesteld – en wordt ook niet betwist -  dat verzoeker niet op hetzelfde adres woont als 

zijn minderjarig kind.  

Blijkens de bestreden beslissing werd vervolgens onderzocht of er desondanks toch niet kan worden 

besloten tot het bestaan van een gezinscel, in de ruime zin van het woord, met het minderjarige kind en 

dit op basis van de aanwezigheid van financiële en affectieve banden.   

Alle door de verzoekende partij voorgelegde documenten werden daarbij in aanmerking genomen.  

Er diende evenwel te worden vastgesteld dat de verklaring op de eer van de moeder van het kind, 

alsook van de (enkele) foto’s die niet gedateerd werden, niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid 

kunnen worden getoetst, en dat deze documenten niet vergezeld zijn van objectief verifieerbare 

documenten.  

In het verzoekschrift staat dat verzoeker als oppas fungeert indien de moeder hem hiertoe verzoekert. 

Maar in de aanvraag werd gesteld dat verzoeker om de veertien dagen zou instaan voor de opvang van 

het kind en dit voor een volledig weekend. Die bewering wordt evenwel onvoldoende aangetoond op 

basis van niet-gedateerde foto’s.  

Daarnaast wordt door de verzoekende partij evenmin ontkend dat er een financiële band is met het kind. 

De moeder van het kind bevestigt overigens dat de vader (verzoeker dus) momenteel niet over de 

middelen beschikt om financieel in te staan voor zijn zoon.  

De verwerende partij wenst te benadrukken dat zij ter zake over een discretionaire bevoegdheid 

beschikt:   
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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,).  

In zijn kritiek toont de verzoekende partij niet aan dat de bestreden beslissing getuigt van een kennelijke 

onredelijke of lichtzinnige besluitvorming.  

Wat de aangehaalde schending van artikel 8 EVRM betreft, dient vooreerst opgemerkt te worden dat 

verzoeker niet aantoont een affectieve band te hebben met zijn zoon zodat er in dit opzicht ook geen 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM ingeval van verwijdering van het grondgebied.   

Daarnaast en bovenal moet vastgesteld worden dat de bestreden beslissing in iedere hypothese niet 

vergezeld is van een bevel om het grondgebied te verlaten, zodat de thans bestreden beslissing ook 

geen verwijdering van het Belgisch grondgebied tot gevolg heeft en aldus ook geen schending kan 

opleveren van het gezins- of familie en/of privéleven dat verzoeker in het land meent te hebben 

opgebouwd.  

Een schending van artikel 8 EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt.  

Er worden geen ernstige middelen voorgesteld.” 

 

3.3.1. De in artikel 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft 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 hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. De artikelen 2 en 3 van de 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. Uit het verzoekschrift blijkt dat de 

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke 

motiveringsplicht is bereikt. 

 

Een schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

De verzoekende partij bekritiseert de bestreden beslissing inhoudelijk en voert dus de schending aan 

van de materiële motiveringsplicht, die zal worden onderzocht in het licht van de artikelen 40bis, § 2, 

eerste lid, 4°, en 40ter van de vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd 

genomen. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 beoordeelt op grond van de juiste feitelijke gegevens, of de 

beoordeling correct is en of het besluit niet kennelijk onredelijk is (cfr. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624,). 

 

Overeenkomstig de artikelen 40bis, § 2, eerste lid, 4°, en 40ter van de vreemdelingenwet kan de 

verzoekende partij, die de Angolese nationaliteit heeft, een verblijf voor meer dan drie maanden 

verkrijgen in functie van haar minderjarige Belgische zoon op voorwaarde dat zij hem begeleid of zich bij 

hem voegt. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 14 juni 2017 een aanvraag indiende voor 

een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie in functie van haar Belgische zoon die 

op 25 maart 2010 werd geboren. Bij haar aanvraag legde de verzoekende partij met betrekking tot de 

band met haar zoon een verklaring neer van de moeder van haar zoon en een aantal foto’s.  

 

Samen met de verwerende partij in de bestreden beslissing stelt de Raad vast dat de verzoekende partij 

zich niet bij haar Belgische zoon heeft gevoegd, aangezien de verzoekende partij en haar zoon op een 

verschillend adres wonen. Dit wordt niet betwist door de verzoekende partij. De verwerende partij 

onderzoekt daarom of de verzoekende partij, door het voorleggen van bepaalde documenten, in 

figuurlijke zin kan aantonen dat zij wel degelijk haar zoon komt vervoegen door financiële en affectieve 

banden met het kind aan te tonen. 

 

Omtrent de voorgelegde stukken oordeelt de verwerende partij als volgt: 
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“verklaring op eer van de moeder van het kind J.A.A. (...) (RR (...)) en een aantal niet gedateerde foto's. 

Verder legt betrokkene geen enkel bewijs van financiële band met het kind voor, integendeel, in haar 

verklaring op eer zegt de moeder dat de vader momenteel niet over de middelen beschikt om financieel 

in te staan voor zijn zoon. Tot slot wordt een dossier ten laste neming van de advocaat bijgevoegd, 

maar ook dit document betreft een verklaring op eer. 

 

Aangezien zowel de verklaringen op eer als de foto's niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen 

worden getoetst en niet vergezeld zijn van objectief verifieerbare bewijsstukken, kunnen ze niet 

aanvaard worden als bewijs van affectieve en financiële band met het kind. Enige andere bewijzen dat 

betrokkene enig inkomen zou hebben en daarvan iets ter beschikking stelt voor de opvoeding van het 

kind, steekt niet in het dossier. 

 

Wat betreft de affectieve band kunnen de foto's (ev. in combinatie met de verklaringen) evenmin als 

objectieve bewijsstukken worden aanvaard. Er kan immers niet worden geïdentificeerd wie op de foto's 

staan. Bij gebrek aan enige toelichting en/of data kan evenmin worden besloten in hoeverre deze foto's 

getuigen van een daadwerkelijke relatie. Het kan hier ook een toevallige foto, een momentopname 

betreffen. 

 

Kortom, uit het geheel van de bijgevoegde bewijsstukken kan niet worden afgeleid dat betrokkene een 

daadwerkelijk affectieve band heeft met de minderjarige, hij gedeeltelijk instaat voor de zorg over het 

kind, zijn rol als vader daadwerkelijk opneemt. Alle andere voorgelegd documenten doen geen afbreuk 

aan de voorgaande vaststellingen.” 

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij zes niet gedateerde foto’s 

heeft neergelegd om aan te tonen dat zij een duurzame en affectieve band heeft met haar zoon. 

Daargelaten het feit dat zij niet ernstig kan voorhouden dat kan geïdentificeerd worden wie op de foto’s 

staat – het is de Raad niet duidelijk hoe “een snelle vergelijking” zou leren dat het gaat om de 

verzoekende partij en haar zoon - , gaat zij eraan voorbij dat de verwerende partij de foto’s eveneens 

niet als bewijs aanvaardt omdat deze niet gedateerd zijn, hetgeen de verzoekende partij niet weerlegt.  

Het is geenszins kennelijk onredelijk van de verwerende partij te oordelen dat bij gebrek aan data niet 

kan besloten worden dat de foto’s getuigen van een daadwerkelijke relatie nu het toevallige foto’s 

kunnen betreffen die slechts een momentopname zijn. Het is aan de hand van de foto’s inderdaad 

geheel niet mogelijk om na te gaan wanneer deze foto’s dan wel genomen werden. Bovendien, zelfs 

uitgaand van een vergelijking van de kledij op de foto’s blijkt dat het om drie momentopnames gaat, 

hetgeen bezwaarlijk voldoende is om te kunnen aantonen dat er sprake is van een duurzame en 

affectieve relatie.  De verzoekende partij toont niet anders aan.  

 

Door zich in haar verzoekschrift af te vragen waaruit een toelichting bij de foto’s dan welk had dienen te 

bestaan, weerlegt zij geenszins de pertinente motivering van de bestreden beslissing. De verwerende 

partij motiveert overigens uitdrukkelijk waarom zij de foto’s niet kan aanvaarden als bewijs van het 

bestaan van een affectieve band tussen de verzoekende partij en haar zoon. Waar de verzoekende 

partij stelt dat haar toelichtingen daarenboven niet in overweging zouden zijn genomen, betreft het een 

louter hypothetisch betoog dat niet vermag de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. 

Hieruit blijkt immers niet dat een foto niet meer is dan een momentopname en toevallig kan zijn 

genomen. Ook waar zij stelt dat eventuele dateringen toch niet in overweging zouden zijn genomen, 

betreft dit een louter hypothetisch betoog.  

 

Bovendien kan de Raad opmerken dat de verzoekende partij geenszins werd verplicht foto’s neer te 

leggen als bewijs van de affectieve relatie met haar zoon. Het stond haar vrij met alle middelen het 

bestaan van een dergelijke band aan te tonen. Zij toont verder niet aan dat haar werd belet bepaalde 

middelen van bewijs te gebruiken. Het feit dat elke foto een momentopname is en toevallig kan zijn 

genomen belet de verwerende partij geenszins om de voorgelegde foto’s in voorliggende zaak niet te 

aanvaarden als bewijs. De verwerende partij geeft uitdrukkelijk aan waarom zij precies met de 

voorgelegde foto’s geen rekening kan houden.  

 

De Raad herhaalt dat het slechts een stelling van de verzoekende partij betreft waar zij meent dat foto’s 

en verklaringen “nu eenmaal de enige manieren (zijn) waarop verzoekende partij een affectieve band 

met zijn minderjarig kind kan bewijzen”. De verwerende partij geeft dit overigens allerminst aan in de 

bestreden beslissing, en stelt in tegendeel dat ter staving van de vermeende affectieve band wellicht 

enkel de verklaring van de moeder van de zoon van de verzoekende partij en de foto’s werden 
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voorgelegd. Niets wijst erop dat zij andere stukken niet zou hebben aanvaard. De verzoekende partij 

geeft ook niet aan met welke stukken geen rekening zou zijn gehouden.  

 

Overigens blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing niet dat de verwerende partij verwacht dat 

de verzoekende partij telkens als zij contact heeft met haar zoon elk moment op foto vastlegt. De Raad 

herhaalt dat de verzoekende partij er van uit lijkt te gaan dat enkel foto’s en verklaringen een bewijs van 

een affectieve band kunnen vormen. Dit berust echter op een verkeerde lezing van de motieven van de 

bestreden beslissing. 

 

Wat betreft een eventuele financiële band tussen de verzoekende partij en haar zoon, geeft de 

verzoekende partij zelf toe dat zij bij gebrek aan financiële middelen niet kan tussenkomen in de 

opvoeding van haar zoon, hetgeen de verwerende partij reeds afleidde uit de verklaring van de moeder 

van hun gemeenschappelijk kind. In deze verklaring van 27 februari 2017 die zich in het administratief 

dossier bevindt stelt zij het volgende: “(...) Ils ont une bonne relation de père et fils, il vien cherché son 

fils chaque deux semaine pour aller passé le week-end avec lui. (…) Même s’il aide pas financierment 

parce que il la pas de moyen et je lui comprend très bien, je sais que je peux compte sur lui dans les 

autre domaine. (… » 

 

De verwerende partij stelde vast dat met betrekking tot de financiële band verder geen enkel bewijs 

werd voorgelegd, hetgeen de verzoekende partij betwist, noch weerlegt. Waar zij in haar verzoekschrift 

aanvoert dat zij “probeert (...) op andere manieren in te springen in de opvoeding, door bijvoorbeeld al 

oppas te fungeren indien de moeder hem hierom verzoekt”, merkt de Raad op dat zij hiervan geenszins 

melding maakte in haar aanvraag of de actualisaties ervan, zodat de verwerende partij er geen rekening 

mee kon houden bij het nemen van de bestreden beslissing, zo zij dit al zou hebben bewezen en 

daargelaten de vraag of het oppassen op een kind een bewijs kan vormen van een financiële band 

tussen ouder en kind. Waar de verzoekende partij aanvoert dat kinderopvang een in geld waardeerbare 

en vrij significante tussenkomst is in de opvoeding, maakt zij immers niet duidelijk hoe het bieden van 

kinderopvang het bewijs kan vormen van een financiële band.  

 

Waar de verzoekende partij ten slotte stelt dat elke ouder de plicht heeft om in verhouding met zijn 

middelen in te staan voor de opvoeding van de kinderen, dient te worden opgemerkt dat het feit dat een 

ouder niet over financiële middelen beschikt geenszins betekent dat niet moet worden voldaan aan de 

voorwaarden voorzien in de verblijfsreglementering. Het gebrek aan financiële middelen van de 

verzoekende partij ontslaat haar niet van de plicht aan te tonen dat zij haar zoon in België komt 

begeleiden of vervoegen, hetgeen bij gebrek aan samenwoonst betekent dat zij dient aan te tonen een 

gezinscel met hem te vormen en dus financiële en affectieve banden met hem te onderhouden.  

 

De verzoekende partij maakt derhalve met het voorgaande niet aannemelijk dat de bestreden beslissing 

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

ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt. Deze vaststelling volstaat om de bestreden 

beslissing te schragen. De schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk 

gemaakt. 

 

In zoverre de verzoekende partij een schending aanvoert van de rechten van verdediging, wijst de Raad 

erop dat de rechten van verdediging in administratiefrechtelijke zaken enkel van toepassing zijn op 

tuchtzaken doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de 

vreemdelingenwet (RvS 3 november 2003, nr. 124.957). 

 

Het eerste middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

3.3.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

Zij wijst op de relatie met haar huidige partner met wie zij een kind zou hebben en een gezin zou 

vormen.  

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

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

correspondentie. 

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

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

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 
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wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

De Raad benadrukt evenwel dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een 

verwijderingsmaatregel, zodat geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk wordt gemaakt. 

 

Niets belet de verzoekende partij een nieuwe aanvraag in te dienen om een verblijf te verkrijgen. Zij kan 

niet worden gevolgd waar zij meent dat de bestreden beslissing de facto betekent dat zij terug dient te 

keren naar haar land van herkomst, nu de bestreden beslissing enkel inhoudt dat geweigerd wordt haar 

een verblijf van meer dan drie maanden toe te kennen op grond van de aanvraag van 14 juni 2016. De 

verzoekende partij kan niet ernstig voorhouden dat dit an sich een verplichte of gedwongen terugkeer 

betekent naar Angola. De Raad benadrukt dat door het niet afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten het gezinsleven van de verzoekende partij niet wordt onderbroken door de 

bestreden beslissing. Alleszins toont de verzoekende partij het tegendeel niet aan. De Raad herhaalt dat 

het de verzoekende partij vrij staat om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

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

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig mei tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


