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 nr. 208 184 van 23 augustus 2018 

in de zaak RvV X / II 

X 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M.-P. DE BUISSERET 

Bischoffsheimlaan 36 

1000 BRUSSEL 

  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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op 

12 april 2018 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 en 

Administratieve Vereenvoudiging van 19 maart 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 17 april 2018 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2018. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. QUESTIAUX, die loco advocaat M. DE BUISSERET 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, 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 diende op 20 september 2017 een aanvraag tot vestiging in, in de hoedanigheid 

van vader van een minderjarige EU-burger. 
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Op 19 maart 2018 nam de verwerende partij de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de 

motivering luidt 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 20.09.2017 werd 

ingediend door: 

 

Naam: B. N. 

Voorna(a)m(en): G. 

Nationaliteit: Congo (Dem. Rep.) 

Geboortedatum: 12.12.1988 

Geboorteplaats: Kinshasa 

Identificatienummer in het Rijksregister:2 88.12.12 689-10 

 

Verblijvende te/verklaart te verblijven 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. 

Betrokkene diende een aanvraag gezinshereniging in, in functie van zijn minderjarig kind, de genaamde 

GIL BABA Noah Iron (RR: 17.03.03 325-89) van Portugese nationaliteit, in toepassing van artikel 40 bis 

van de wet van 15.12.1980. 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 5° van de wet van 15.12.1980 stelt dat ‘als familie van de burger van de 

Unie worden beschouwd: (…) de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese 

Unie, bedoeld in artikel 40, §4, eerste lid, 2°, voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en hij 

daadwerkelijk over het hoederecht beschikt’. 

 

Betrokkene legt de volgende documenten voor: 

- Inschrijvingsbewijs VDAB werkzoekende vanaf 18.10.2017 

- Arbeidscontracten VIO Interim voor de periode vanaf 04.12.17 tot en met 15.12.17 

- 1 loonfiche VIO Interim 11.12.17 – 17.12.17 voor een bedrag van 144,02 euro 

- Sollicitatiebewijzen MIVB – DHL – Colruyt 

- Inschrijving bij Randstad en Accent Jobs op 25.10.2017 en bij Tempo-team op 18.10.2017 

- Arbeidscontract Vio Interim 08.01.18-12.01.18 en van 15.01.18 – 19.01.18 

 

Betrokkene heeft met deze voorgelegde documenten niet afdoende aangetoond dat de 

referentiepersoon ten zijnen laste is. Immers, hij toont niet aan over voldoende bestaansmiddelen te 

beschikken om effectief financieel in te staan voor de Portugese referentiepersoon. Hij heeft het kind 

dus niet ten laste. Verder kunnen we ook opmerken dat er geen bewijs werd voorgelegd betreffende het 

hoederecht. 

 

Voor zover eveneens de affectieve band van de vader met het Portugese kind in overweging zou 

moeten worden genomen, als een figuurlijke manier om een kind ‘ten laste’ te hebben, dient te worden 

opgemerkt dat niets ter staving van de affectieve band tussen vader en kind werd voorgelegd. Het is niet 

omdat de vader het kind vergezelt dat het kind een uitzonderlijke band heeft met de vader, die het niet 

heeft met de moeder. Het verblijfsrecht van het kind hoeft helemaal niet in het gedrang te komen door 

de afwezigheid van de vader. Het is aan de ouders van het kind om in het belang van het kind te 

beslissen waar het best kan verblijven en hoe zij de contacten met het kind verder wensen te 

organiseren nadat betrokkene het land heeft verlaten. De voorwaarden van art. 40bis, §2, 5° zijn niet 

voldaan. 

 

Voor zover betrokkene alsnog ook artikel 40bis §2, 4° van de wet van 15.12.1980 zou wensen in te 

roepen, dient opgemerkt te worden dat ook de toepassing van dit wetsartikel niet tot het verblijfsrecht 

van betrokkene kan leiden. Overeenkomstig dit wetsartikel dient de bloedverwant in opgaande lijn ten 

laste te zijn van de EU-burger die wordt vervoegd. Uit het huidige administratieve dossier kan dit echter 

niet besloten worden. De minderjarige heeft uiteraard zijn vader niet ten laste, noch in het verleden, 

noch in het heden. Op zich zou dat uiteraard ook niet kunnen, zelfs moest de peuter vermogend zijn, is 

het niet aan de peuter om dit vermogen te beheren en dus bvb. een volwassene ten laste te nemen (cfr. 
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art. 376 BW). Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te 

worden ingetrokken.” 

 

 

2.  Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 1 t/m 4 van de wet 

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 

62 en 40bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van artikel 8 van het EVRM, van artikel 22 van de 

Grondwet en van een manifeste beoordelingsfout. 

 

Ter adstruering van haar middel zet de verzoekende partij uiteen wat volgt: 

 

“Premier moyen pris de la violation : 

- de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses 

articles 1 à 4 ; 

- de la loi du 15 décembre 1980 et en particulier ses articles 62 et 40bis 

- De l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ; 

- de l’article 22bis de la Constitution ; 

- de l’erreur manifeste d’appréciation ; 

 

En ce que la partie adverse déclare que le requérant n’a pas démontré qu’il disposait de revenus 

suffisants pour subvenir au besoin de son fils et qu’il n’a pas démontré qu’il avait la garde de l’enfant. 

Alors qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a déposé une attestation de la mère de 

l’enfant déclarant que le requérant s’occupe régulièrement de son fils et que le requérant a déposé 

plusieurs documents démontrant qu’il reçoit de revenus. 

Concernant le droit de garde du requérant, le requérant a joint à sa demande de regroupement familial 

une attestation établie par la maman de l’enfant dans laquelle elle certifie que le requérant s’occupe 

régulièrement de son fils et qu’il le visite au moins une fois par semaine (pièce 2). Il s’avère être un père 

soucieux de son bien-être et de sa santé. 

 

Le requérant et la maman de l’enfant sont séparés, mais leur relation amicale est encore très bonne. Ils 

s’accordent donc à l’amiable pour décider des visites du requérant auprès de son enfant. Toutes les 

décisions sont prises en commun. Il est également convenu entre les parties que, lorsque l’enfant 

deviendra plus grand, le requérant prendra chez lui l’enfant pendant de plus longues périodes. 

Force est de constater que le requérant a un droit de garde sur l’enfant déterminé à l’amiable avec la 

mère de son enfant. 

 

Concernant le fait que l’enfant du requérant soit à sa charge, le requérant a déposé dans le cadre de sa 

demande d’autorisation de séjour, plusieurs documents attestant de sa recherche d’emploi ainsi que 

des documents attestant qu’il a travaillé en tant qu’intérimaire et qu’il a perçu des revenus. 

Ces différents revenus lui ont permis de subvenir aux besoins de son enfant. Il a versé un montant de 

50 EUR par mois à la maman de l’enfant. 

 

En déclarant que l’enfant du requérant n’est pas à charge de son père, la partie adverse commet une 

erreur étant donné que l’enfant est à peine âgé d’un an et que ce statut implique nécessairement une 

dépendance financière envers ses parents, dont son père. 

Le refus de séjour du requérant est motivé de manière incorrecte en ce qu’il ne tient pas compte des 

pièces du dossier dont les preuves de l’exercice d’un emploi en tant qu’intérimaire. Il ne répond dès lors 

pas à l’exigence d’une motivation adéquate au sens de l’article 62 de la loi du 15.12.1980. 

La décision attaquée doit être annulée. 

 

Deuxième moyen pris de la violation de: 

- la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 1 

à 4 ; 

- la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après loi du 15 décembre 1980) et en particulier son article et 62 

- l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après CEDH) ; 
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- de la Convention internationale des Droits de l’Enfant en ses articles 3 et 9. 

Première branche : situation familiale du requérant 

En ce que la partie adverse n’a pas procédé à un examen rigoureux au regard de la vie privée du 

requérant, en fonction des circonstances dont elle avait connaissance, avant de prendre sa décision; 

 

Alors que l’article 8 de la CEDH et l’obligation de motivation formelle imposent de procéder à cet 

examen rigoureux. 

La partie adverse n’ignore pas que le requérant est père d’un enfant disposant de la nationalité 

portugaise et que cet enfant vit avec sa maman en Belgique. L’enfant et la maman sont établis dans 

notre pays en tant que citoyen UE. 

L’article 8 de la CEDH dispose que : 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

À cet égard, votre Conseil a rappelé les principes suivants dans un arrêt n° 74 258 du 31 janvier 2012 : 

« S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 

procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la 

Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). 

Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance 

des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH 

(cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume- Uni, § 37). 

[…] 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka/ Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.» 

En l’espèce, il convient donc d’examiner si la partie adverse était tenue à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie familiale du requérant. Cela s’effectue par une mise en 

balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que la partie 

adverse était tenue par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Dans son arrêt Gnahoré c. France, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle quant à elle que 

: 

« Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale 

(arrêts W., B. et R. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, respectivement, p. 27, § 59, pp. 

71-72, § 60, et p. 117, § 64 ; Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, p. 29, § 59 ; 

Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A no 156, p. 24, § 58 ; Margarita et Roger Andersson c. Suède 

du 25 février 1992, série A no 226-A, p. 25, § 72 ; Keegan, précité, p. 19, § 50 ; McMichael c. Royaume-

Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 55, § 86 ; Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 

1996-III, pp. 1001-1002, § 52 ; Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1489, § 51, et 

Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 53, CEDH 1999-VI) » (Gnahoré c. France, no 40031/98, § 50, CEDH) 

L’existence d’une vie familiale du requérant n’est pas contestée par la décision attaquée. Pourtant elle 

est muette sur l’atteinte qu’elle porte à l’article 8 CEDH alors que le requérant est père d’un enfant 

disposant de la nationalité d’un pays de l’Union européenne, établit en Belgique. 

Or, l’article 8 de la CEDH impose un examen attentif et rigoureux de la situation au regard de la vie 

privée et familiale. 

En ne procédant pas à cet examen, la partie adverse viole ses obligations au regard de l’article 8 de la 

CEDH ainsi que son obligation de motivation. 

Deuxième branche : Intérêt supérieur du fils du requérant 

En ce que, la décision attaquée ne prend pas en considération l’intérêt supérieur du fils du requérant, 

âgée d’un peu plus d’un an et les conséquences pour ce dernier d’être séparé d’un de ses parents. 
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Alors que, la partie adverse était informée de l’existence du fils du requérant et qu’elle n’a pas tenu 

compte de son intérêt supérieur en prenant la décision de refus de séjour. 

La partie adverse viole la Convention internationale des Droits de l’Enfant en ses articles 3 et 9 qui 

imposent à la partie adverse de prendre en considération l’intérêt supérieur d’un enfant dans la prise 

d’une décision lui portant préjudice. 

Il ressort du dossier administratif que la partie adverse était informée que le requérant a un enfant en 

bas âge, de nationalité portugaise. La maman de l’enfant et ce dernier résident légalement en Belgique. 

Il y va de l’intérêt supérieur de l’Enfant que celui-ci n’ait pas à souffrir d’une décision qui a pour 

conséquence de perturber la famille nucléaire qu’il forme avec sa mère et son père 

En refusant d’octroyer un titre de séjour au requérant, la partie adverse impose une perturbation dans la 

vie de l’enfant âgé d’à peine un an et le sépare d’un de ses deux parents. 

 

Dans son observation générale précitée, le Comité des droits de l’enfant cite également la préservation 

du milieu familial et le maintien des relations comme élément dont il faut tenir compte lors de l’évaluation 

de l’intérêt supérieur de l’enfant : 

« 58. Le Comité rappelle que dans les situations où la possibilité de séparer un enfant de ses parents 

est envisagée il est indispensable d’évaluer et de déterminer l’intérêt supérieur de l’intéressé (art. 9, 18 

et 20). Il souligne aussi que les éléments susmentionnés sont des droits concrets et pas seulement des 

éléments d’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

59. La famille constitue l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le 

bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants (préambule de la Convention). La 

Convention protège le droit de l’enfant à une vie de famille (art. 16). Le terme «famille» doit s’interpréter 

au sens large en englobant les parents biologiques et les parents adoptifs ou les parents nourriciers, ou, 

le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume 

locale (art. 5). 

 

60. La prévention de la séparation de la famille et la préservation de l’unité familiale, qui sont des pans 

importants du système de protection de l’enfance, ont pour fondement le droit énoncé au paragraphe 1 

de l’article 9 de la Convention, aux termes duquel «l’enfant [n’est] pas séparé de ses parents contre leur 

gré, à moins que […] cette séparation [soit] nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant». […] 

 

61. Vu la gravité des répercussions d’une séparation d’avec ses parents pour un enfant, cette mesure 

ne devrait être prise qu’en dernier ressort, par exemple si l’enfant est exposé à un risque imminent de 

préjudice ou pour toute autre raison impérieuse; la séparation ne devrait pas intervenir si une mesure 

moins intrusive permet de protéger l’enfant. L’État doit, avant d’opter pour la séparation, aider les 

parents à exercer leurs responsabilités parentales et restaurer ou renforcer l’aptitude de la famille à 

s’occuper de l’enfant, à moins que la séparation ne soit indispensable pour protéger l’enfant. Des 

raisons économiques ne sauraient justifier la séparation d’un enfant d’avec ses parents. » 

En l’espèce, la partie adverse n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas être 

séparé de ses deux parents. La partie adverse n’explique pas en quoi le respect des règles en matière 

du droit des étrangers prime sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Votre Conseil a, à de nombreuses reprises, rappelé l’importance de la mise en balance des intérêts en 

présence et que l’intérêt supérieur de l’enfant devait être pris en considération dans toute prise de 

décision le concernant : 

RvV 137 056 du 23.01.2014 

« Het wordt niet betwist dat verzoekster samen met haar minderjarige zoon samenwoont met haar 

Belgische partner. Zij voegt ook stukken bij haar verzoekschrift ter staving, waaronder een verklaring 

van de burgemeester van haar gemeente. De Raad is dan ook van oordeel dat niet ernstig kan worden 

betwist dat er een gezinsleven is. 

Het wordt verder niet betwist dat de minderjarige zoon van verzoekster hier school loopt. 

De Raad stelt vast dat de verwerende partij in de bestreden beslissing, in toepassing van artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet, heeft gemotiveerd omtrent de relatie die verzoekster heeft met haar 

Belgische partner en dienomtrent geoordeeld heeft dat een tijdelijke verwijdering van het grondgebied 

geen schending uitmaakt van artikel 8 van het EVRM. Echter, verzoekster heeft ook een minderjarige 

zoon die schoolloopt in België en die in de bestreden beslissing volledig onvermeld wordt gelaten. 

Ter zitting wordt door de raadsman van de verwerende partij bevestigd dat het minderjarige kind van 

verzoekster haar verblijfsrechtelijke status volgt en dat het bevel om het grondgebied te verlaten dus 

dezelfde gevolgen heeft voor hem. 

Derhalve moet op het eerste gezicht worden vastgesteld dat de verwerende partij onder meer rekening 

diende te houden met de bepalingen van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, in het bijzonder met 
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het hoger belang van het kind en het gezins- en familieleven van dat kind, in het licht van het feit dat hij 

deel uitmaakt van het gezin van verzoekster en haar partner en in het licht van het feit dat hij hier school 

loopt. Nergens blijkt dat dit het geval is.” 

RvV 126 481 du 27.06.2014 

« Uit een volgende interne nota van 19 juni 2014 blijkt dat er werd gewezen op het gebrek aan een recht 

op verblijf in hoofde van verzoeker en op het gegeven dat een burgerlijke procedure altijd vanuit Turkije 

kan worden gestart om het hoederecht over het kind te bekomen. 

Uit de loutere verwijzing naar de mogelijkheid van een burgerlijke procedure die vanuit het buitenland 

kan worden gestart, kan de Raad niet opmaken dat de belangen van verzoekers minderjarig kind, in het 

kader van het gezinsleven tussen het kind en verzoeker, genoegzaam in overweging werden genomen. 

Het verweer in de nota dat het gezinsleven werd gesticht terwijl verzoekers verblijfsstatus precair was 

en dat er geen aanvraag om verblijfsmachtiging zou zijn ingediend met oog op gezinshereniging, doet 

geen afbreuk aan het feit dat prima facie uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier 

kan worden opgemaakt dat rekening werd gehouden met het belang van de minderjarige dochter, zoals 

de rechtspraak van het Hof inzake artikel 8 van het EVRM voorschrijft. Het verweer dat verzoeker zich 

niet in de uitzonderlijke omstandigheden bevindt, zoals vereist door artikel 8 van het EVRM, kan niet 

worden bijgetreden nu noch uit de bestreden beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat het 

belang van de minderjarige dochter werd meegenomen als belangrijke overweging in de 

belangenafweging waartoe de gemachtigde krachtens artikel 8 EVRM en krachtens artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet gehouden is. » 

RvV 162 982 du 26.02.2016 

Door de familiale situatie van dhr. C. en meer bepaald het bestaan van zijn minderjarige dochter niet te 

betrekken in de belangenafweging in het kader van artikel 8 EVRM, heeft de gemachtigde de op hem 

rustende zorgvuldigheidsplicht in het licht van dit verdragsartikel geschonden. De Raad wenst te dezen 

nog te onderstrepen dat hij zich niet uitspreekt over de vraag of de verzoekende partij al jaren samen 

met de heer C. zijn dochter opvoedt, maar slechts heeft vastgesteld dat niet blijkt dat de gemachtigde bij 

zijn beoordeling van artikel 8 van het EVRM – waarbij hij meent dat het loutere feit dat de heer C. niet 

kan worden gedwongen het Belgisch grondgebied te verlaten, niet maakt dat hij de verzoekende partij 

niet vrijwillig zou kunnen volgen naar Brazilië – rekening heeft gehouden met alle familiale elementen 

waarvan hij kennis had, met name het feit dat de heer C. in België een zevenjarige schoolplichtige 

dochter heeft. 

RvV 196 662 dd 14.12.2017 

Verwerende partij diende derhalve zoals verzoekster voorhoudt in haar verzoekschrift rekening te 

houden met de impact van een gedwongen scheiding van hun moeder op de kinderen alsook te 

onderzoeken en tevens uiteen te zetten waarom het belang van de staat dat bestaat uit het doen 

naleven van de immigratiewetgeving primeert op de belangen van de kinderen dat bestaat uit het 

onderhouden van regelmatige persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met hun beide 

ouders alsook het recht om niet van één van de ouders gescheiden te worden. 

Zoals verzoekster terecht opmerkt, kan dergelijke belangenafweging niet worden teruggevonden in de 

bestreden beslissing. In de bestreden beslissing kan weliswaar gelezen worden: 

“Er moet ook worden benadrukt dat hoewel het belang van het kind een primordiaal karakter heeft, het 

daarom nog geen absoluut karakter heeft. Bij de afweging van de verschillende op het spel staande 

belangen, neemt het belang van het kind een bijzondere plaats in. Die bijzondere plaats maakt het 

evenwel niet onmogelijk om eveneens rekening te houden met andere belangen (GwH 7 maart 2013, nr. 

30/2013; RVV, nr. 152.980 van 21 september 2015; EHRM 12 juli 2012, nr. 54131/10, § 90). Het is 

voorts voor ieder normaal redelijk denkend mens evident dat het, in een normale gezinssituatie, in het 

hoger belang is van de kinderen om niet te worden gescheiden van hun ouders. Dit impliceert dat 

wanneer ouders in België niet tot een verblijf zijn toegelaten of gemachtigd en zij het Rijk dienen te 

verlaten, zij zich hierbij dienen te laten vergezellen door hun jonge kinderen teneinde de belangen van 

deze kinderen en de gezinseenheid niet te schaden. Verweerder heeft met deze evidentie rekening 

gehouden, aangezien hij ten aanzien van alle gezinsleden besliste dat zij het grondgebied dienden te 

verlaten. (RVV, nr. 155.783 van 29 oktober 2015)” Uit deze passage blijkt dat de verwerende partij zich 

theoretisch bewust is van het hoger belang van de kinderen en van het gegeven dat dit niet verhindert 

dat rekening gehouden wordt met andere belangen. Dit vormt geen concrete belangenafweging maar 

zoals verzoekster terecht voorhoudt in haar verzoekschrift, “een holle verwijzing naar de rechten van het 

kind”. 

Ces jurisprudences sont applicables ipso facto au cas d’espèce dans la mesure où la motivation des 

décisions n’effectue pas une mise en balance des intérêts présents, ne prend pas en considération 

l’intérêt supérieur de l’enfant et n’a pas effectué un examen approfondi de la situation familiale du 

requérant. Une telle motivation fait défaut. 
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La décision attaquée viole les dispositions précitées. » 

 

Uit de uiteenzetting van haar middel blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing kent. Ze betwist niet dat de beslissing formeel gemotiveerd is, maar uit haar uiteenzetting 

blijkt dat zij van oordeel is dat de opgegeven motieven niet deugdelijk zijn, waarmee zij eigenlijk de 

schending van de materiële motiveringsplicht beoogt. Het middel zal verder worden onderzocht van uit 

dit oogpunt. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

om zich bij de beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd 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 in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De bestreden beslissing is gebaseerd op artikel 40bis, § 2, eerste lid, 5° van de vreemdelingenwet. 

Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Als familielid van een burger van de Unie wordt beschouwd: 

(…) 

De vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 2°, voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en dat hij daadwerkelijk over het 

hoederrecht beschikt;” 

 

Uit deze bepaling kan dus afgeleid worden dat de verzoekende partij aan de volgende voorwaarden 

diende te voldoen: 

- Vader zijn van een minderjarige burger van de Unie 

- Het hoederrecht hebben over het kind 

- Het kind moet ten zijne laste zijn. 

 

In casu wordt niet betwist dat de verzoekende partij de vader is van een minderjarige burger van de 

Europese Unie. 

 

Wat betreft de tweede voorwaarde, met name het hoederrecht hebben over het kind, stelt de bestreden 

beslissing dat er geen bewijs werd voorgelegd betreffende het hoederrecht en dat de verzoekende partij 

geen bewijzen van een affectieve band met het kind heeft neergelegd en dat een uitzonderlijke band 

met de vader nog niet betekent dat die uitzonderlijke band niet bestaat met de moeder; dat de 

aanwezigheid van de vader op het grondgebied niet noodzakelijk is; dat het aan de ouders toekomt om 

te bepalen waar het kind het best kan verblijven en hoe zij de contacten met het kind verder organiseren 

nadat de verzoekende partij het land verlaat. 

Wat betreft de derde voorwaarde, met name het ten laste zijn van het kind stelt de bestreden beslissing 

dat de voorgelegde documenten niet aantonen dat het kind ten hare laste is. Zij toont niet aan over 

voldoende bestaansmiddelen te beschikken om effectief financieel in te staan voor haar kind. 

 

De verzoekende partij stelt dat ze wat betreft het hoederrecht, bij haar aanvraag een attest heeft 

bijgebracht van de moeder van haar kind, waarbij deze verklaart dat de verzoekende partij op 

regelmatige basis de zorg op zich neemt van haar kind en dat ze haar kind minstens één keer per week 

bezoekt. Ze stipt dus aan dat er een omgangsrecht is met het kind dat weliswaar op een 

vriendschappelijke wijze werd overeengekomen tussen haar en de moeder van haar kind, van wie ze 

gescheiden leeft. 

 

Wat betreft het ten laste zijn stelt de verzoekende partij dat ze verschillende documenten heeft 

neergelegd waaruit blijkt dat ze een inkomen heeft  en verder betoogt ze dat ze maandelijks 50 euro aan 

de moeder van het kind betaalt. 

 

De Raad dient vast te stellen dat de verwerende partij een onvolledig administratief dossier heeft 

neergelegd. De aanvraag van een verblijfskaart van een burger van de Unie van 20 september 2017 

waarnaar de bestreden beslissing verwijst is niet terug te vinden in het administratief dossier. De Raad 

kan dan ook niet nagaan welke stukken er precies werden gevoegd bij de aanvraag en kan evenmin 

beoordelen of de verwerende partij deze stukken correct heeft beoordeeld. Bijgevolg kan niet worden 

nagegaan of de oordeelsvorming van de gemachtigde van de staatssecretaris gegrond is, gelet op de 

aangevoerde schendingen zoals hierboven vermeld. Evenmin kan er worden nagegaan of de 
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administratie wel of niet over alle nodige informatie beschikte bij het nemen van de bestreden beslissing. 

Daar de administratie deze determinerende informatie niet ter beschikking van de Raad gesteld heeft, is 

de wettigheidscontrole op haar beslissing onmogelijk (RvS,  nr. 71.867, 17 februari 1998). 

 

De bestreden beslissing dient te worden vernietigd. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft een gegrond middel aangevoerd dat leidt tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing. Er is grond om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, is zonder voorwerp. Er dient 

derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot 

schorsing, opgeworpen door de verwerende partij. 

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verwerende 

partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging van 19 maart 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten, wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De vordering tot schorsing is zonder voorwerp. 

 

Artikel 3 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend achttien 

door: 

 

mevr. J. CAMU, kamervoorzitter, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT J. CAMU 

 


