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 nr. 214 847 van 8 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging, thans de minister van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 10 september 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 20 augustus 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 18 september 2018 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 29 oktober 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

29 november 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 21 februari 2018 dient de verzoekende partij een aanvraag voor een verblijfskaart van een 

familielid van de Europese Unie (bijlage 19ter) in, als ouder van een Belgisch minderjarig kind. 
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1.2 Op 20 augustus 2018 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), die op 24 augustus 

2018 aan de verzoekende partij ter kennis werd gebracht en die 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 21.02.2018 werd 

ingediend door: 

Naam: K(...)    Voorna(a)m(en): N(...) A(...)   Nationaliteit: Ghana 

Geboortedatum: (...)   Geboorteplaats: (...)    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 bepalingen van artikel 40ter 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 het Rijksregister blijkt dat betrokkene en zijn Belgisch minderjarig kind nooit hebben 

samengewoond.. De notie “begeleiden” of “zich bij hem voegen”, zoals opgenomen in voormelde 

bepaling, hoewel dit geen permanente samenwoonst hoeft te zijn, impliceert niettemin dat het 

betrokkene toekomt bewijzen aan te brengen dat hij een minimum aan gemeenschappelijk leven 

onderhoudt met de referentiepersoon en derhalve bewijzen overlegt van een financiële en emotionele 

band met het kind in functie van wie hij het verblijfsrecht aanvraagt. 

 

Betrokkene legt volgende documenten voor als bewijs dat er een affectieve en financiële band met de 

referentiepersoon zou bestaan: 

 

- Ongedateerde foto’s: enkele ongedateerde foto’s kunnen geen affectieve band bewijzen. 

- Ongepersonaliseerde kasticketten (Kruidvat, Van Gansbeke BVBA, Appie Days&Bingo,…) gezien 

deze documenten niet gepersonaliseerd zijn, kan aan de hand daarvan de link tussen betrokkene en de 

referentiepersoon niet gelegd worden. Ze kunnen dan ook niet aanvaard worden als afdoende bewijs 

van het bestaan van een affectieve / financiële band tussen betrokkene en de referentiepersoon 

- Verklaring vanwege de moeder van de referentiepersoon. Op zich kan deze verklaring wel als een 

begin van bewijs worden aanvaard. Echter, ze zou moeten ondersteund worden door objectief 

verifieerbare elementen. Bij gebrek daaraan betreft het slechts een verklaring op eer waarvan het 

gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten. De verklaring blijkt trouwens voorgedrukt, in perfect 

Nederlands opgesteld. Zonder afbreuk te willen doen aan de taalvaardigheid van mevrouw, geeft het de 

indruk alsof de verklaring niet spontaan is gebeurd. 

 

Wat verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het ware vaderschap van betrokkene is dat wij 

geen enkele informatie hebben in het dossier van voor februari 2018. Het is pas naar aanleiding van zijn 

vaderschap dat hij zich kennelijk voor het eerst liet registreren bij de gemeente … toch onder de 

identiteit. Van iemand die vader is van een kind zou toch logischerwijze mogen verwacht worden dat hij 

reeds enige tijd in België verblijft gedurende dewelke termijn hij de kans heeft gekregen een relatie met 

iemand aan te knopen waaruit een kind is voorgekomen. Betrokkene blijkt als uit het niets te zijn 

opgedoken. 

 

Op basis van het geheel van de voorgelegde documenten is de affectieve en financiële band tussen 

betrokkene en de referentiepersoon onvoldoende bewezen. Gezien de referentiepersoon is geboren in 

2016 kan er van betrokkene, indien hij werkelijk een gezinsleven met zijn minderjarig kind onderhoudt, 

verwacht worden dat hij meer en bewijskrachtigere stukken kan voorleggen die dit aantonen. 

 

Betrokkene voldoet dan ook niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 
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Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het AI van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere voorwaarden niet volledig onderzocht. 

Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om bij de indiening van een nieuwe 

aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te gaan tot een onderzoek of analyse 

die zij nodig acht. 

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe 

aanvraag in te dienen. (...)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In een enig middel voert de verzoekende partij onder meer een manifeste beoordelingsfout aan, en 

de schending van artikel 40ter van 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. 

 

Zij zet in haar verzoekschrift in dit verband het volgende uiteen: 

 

“1. 

Artikel 2 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen bepaalt dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd. Dat dit 

impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het dictum moet omvatten, maar 

tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd genomen. Terwijl artikel 3 

van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en feitelijke overwegingen moet 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet volgens dit zelfde artikel de 

motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet zijn en duidelijk te maken 

hebben met de beslissing. 

 

Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet afdoende is. 

 

2. 

Zo wordt verzoekers verblijf van meer dan drie maanden op het Belgische grondgebied geweigerd 

omdat onvoldoende bewezen is dat verzoeker een afffectieve en financiële band met zijn kind 

onderhoudt. 

 

Volgens verweerder, voldoet verzoeker niet aan de vereiste voorwaarden van art. 40ter Vw. nu hij geen 

onvoldoende bewijzen heeft neergelegd van zijn affectieve en financiële band met zijn kind en nu hij 

voor februari 2018 voor verweerder onbekend was. 

 

3. 

Verzoeker benadrukt dat hij tal van bewijsstukken heeft neergelegd, waaruit blijkt dat hij wel degelijk een 

affectieve en financiële band heeft met zijn kind. 

 

Dat geenszins verweerder op een afdoende manier heeft gemotiveerd waarom deze bewijsstukken 

samen niet kunnen beschouwd worden als een bewijs dat verzoeker een affectieve en financiële band 

met zijn kind heeft. 

 

4. 

Dat verzoeker als bewijs van zijn affectieve en financiële band met zijn kind de verklaringen van de 

moeder heeft neergelegd. 

 

Dat verzoeker vaststelt dat verweerder geensins op een afdoende manier motiveert waarom deze 

verklaring kan weerhouden worden als bewijs van verzoekers band met zijn kind. 

 

Dat verweerder echter voorafgaandelijk heeft nagelaten de moeder van het kind te contacteren. 
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Overigens ziet verzoeker niet in waarom de moeder van het kind leugenachtige verklaringen aangaande 

verzoeker en het kind zou afleggen, met het risico zich bloot te stellen aan een strafrechtelijk misdrijf ? 

 

5. 

Verzoeker legt tevens tevens ter staving stortingsbewijzen dd. 18.05.2018, dd. 25.05.2018, dd. 

20.07.2018 en dd. 17.08.2018 van betaling maandelijke onderhoudbijdragen voor zijn kind aan de 

moeder neer (cf. stuk 2) 

 

Verweerder motiveert geenszins waarom in casu met deze stortingsbewijzen bij de beoordeling van de 

affectieve en financiële band met het kind geen rekening kan worden gehouden. 

 

Dat derhalve verweerder geenszins voorafgaandelijk onderzoek heeft verricht alvorens een beslissing te 

nemen en geenszins op een afdoende manier heeft gemotiveerd waarom met de betalingen door 

verzoeker van een onderhoudsbijdrage voor zijn kind aan de moeder geen rekening kan worden 

gehouden als bewijs van zijn affectieve en financiële band met zijn kind. 

 

6. 

Dat verzoeker als bewijs van zijn affectieve en financiële band met zijn kind tevens kassaticketten en 

foto's heeft neergelegd. 

 

Volgens verweerder kan met deze kassaticketten geen rekening worden gehouden omdat deze 

documenten niet gepersonaliseerd zouden zijn en omdat louter enkele ongedateerde foto's geen 

affectieve banden zouden kunnen bewijzen. 

 

Verzoeker merkt op dat hij betalingsbewijzen ter ondersteuning van zijn aanvraag heeft neergelegd. 

Dat verzoeker opmerkt dat uit deze betalingsbewijzen duidelijk blijkt verzoeker ondermeer 

babyvoeding,melk,... heeft aangekocht. 

 

Dat daarnaast verweerder dient te weten dat heden ten dage alle uitgeprinte foto's ongedateerd zijn, 

waardoor het voor hem onmogelijk is om nog gedateerde foto's neer te leggen. 

 

Overigens is verzoeker samen met zijn kind op deze foto's te zien, waardoor verweerder, bij een 

eenvoudig nazicht van deze foto's, de leeftijd van het kind kon vaststellen en deze min of meer kon 

dateren. 

 

Dat derhalve verweerder geenszins voorafgaandelijk onderzoek heeft verrricht alvorens een beslissing 

te nemen en geenszins op een afdoende manier heeft gemotiveerd waarom de kassaticketten en foto’s 

geen rekening kan worden gehouden als bewijs van zijn affectieve en financiële band met zijn kind. 

 

7. (...) 

 

8. 

Dat verzoeker wel degelijk voldoet aan de voorwaarden van het artikel 40ter van de Wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen nu hij alles in werk stelt om een effectieve en financiële band met zijn kind te 

onderhouden (cf. stuk 2). 

 

Dat derhalve verzoeker geenszins een beslissing tot weigering van het verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten kon worden betekend. 

 

9. 

Dat tenslotte verzoeker opmerkt dat hij reeds op 11 augustus 2017 zijn kind, geboren op 22 oktober 

2017 te Gent, heeft erkend voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent (cf. stuk 3). 

Verzoeker heeft zich dus, in tegenstelling de met bewering van verweerder, voordien reeds gemeld bij 

de stad Gent. 

 

Voordien leefde verzoeker illegaal in België waardoor hij zich niet heeft aangemeld.” 

 

2.2 In haar nota met opmerkingen antwoordt de verwerende partij hierop het volgende: 
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“Betreffende de vermeende schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29.07.1991, laat de 

verwerende partij gelden dat bij lezing van verzoekers inleidend verzoekschrift blijkt dat deze daarin niet 

enkel inhoudelijke kritiek levert, maar dat hij tevens blijk geeft kennis te hebben van de motieven vervat 

in de bestreden beslissing.  

 

De verwerende partij is van oordeel dat o.b.v. deze vaststelling dient te worden besloten dat verzoeker 

het vereiste belang ontbeert bij de betrokken kritiek (cf. R.v.St. nr. 47.940, 14.6.1994, Arr. R.v.St. 1994, 

z.p.).  

 

De formele motiveringsplicht, vervat in de wetsartikelen waarvan verzoeker de schending aanvoert, 

heeft immers geen ander doel dan het in kennis stellen van de bestuurde van de redenen die ten 

grondslag liggen aan de te zijnen of te haren opzichte genomen bestuursbeslissing, zodanig dat deze in 

staat is om te oordelen of het zinvol is om daartegen op te komen met de ter beschikking staande 

rechtsmiddelen (R.v.St. nr. 60.751, 4.7.1996, T.B.P. 1996, 698), terwijl de voormelde vaststelling 

impliceert dat deze wettelijke doelstelling is bereikt.  

 

De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke juridische of 

feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven (cf. wat inhoudelijke juridische 

correctheid betreft, naar analogie, Cass., 10.1.1979, Arr. Cass. 1978-79, 522; alsook wat feitelijke 

correctheid betreft: R.v.St. nr. 44.948, 18.11.1993, Arr. R.v.St. 1993, z.p.; Antwerpen, 16.6.1998, F.J.F. 

1998, 693).  

 

Bij lezing van de bestreden beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud daarvan verzoeker het 

genoemde inzicht verschaft en aldus volstaat om hem toe te laten de bedoelde nuttigheidsafweging te 

maken.  

 

De bestreden beslissing is immers genoegzaam met redenen omkleed, aangezien daarin zowel haar 

juridische grondslag als haar feitelijke grondslag zijn vermeld.  

 

Deze vermeldingen laten verzoeker toe kennis te hebben van de gronden op basis waarvan het verblijf 

van meer dan drie maanden aan verzoekende partij werd geweigerd zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 20) en maken dat het doel is bereikt dat met het bestaan van de betrokken formele 

motiveringsverplichting wordt beoogd.  

 

Het normdoel dat ten grondslag ligt aan de in het besproken middel als geschonden aangeduide 

wetsartikelen is bereikt en de bestreden beslissing is genoegzaam gemotiveerd.  

 

Gelet op het voorgaande is de verwerende partij de mening toegedaan dat dit aspect van verzoekende 

partij haar enig middel onontvankelijk, minstens ongegrond is.  

 

In antwoord op verzoekende partij haar concrete kritiek, die de inhoud van de bestreden beslissing 

betreft, laat de verwerende partij gelden dat de beschouwingen niet kunnen worden aangenomen.  

 

Ter ondersteuning houdt verzoekende partij voor dat hij tal van bewijsstukken heeft neergelegd, en de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging niet 

afdoende zou hebben gemotiveerd waarom deze bewijsstukken samen niet zouden kunnen worden 

beschouwd als bewijs van een affectieve en financiële band.  

 

De bestreden beslissing maakt uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: (...) 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende dat de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding na grondig 

en zorgvuldig onderzoek van verzoekende partij haar specifieke situatie heeft geoordeeld dat het verblijf 

van meer dan drie maanden aan verzoekende partij diende te worden geweigerd, zonder bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Noch in hun geheel, nog afzonderlijk kunnen de door verzoekende partij overgemaakte stukken als 

bewijs dienen van een financiële en affectieve band. De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel 

en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging heeft terecht kunnen concluderen dat indien 

verzoekende partij werkelijk een gezinsleven met het minderjarig kind onderhoudt, er toch kan worden 

verwacht dat er meer en bewijskrachtigere stukken voorgelegd worden.  
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Nopens de verklaring van de moeder van verzoekende partij, heeft de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging terecht als volgt 

gemotiveerd: (...) 

 

In tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt, betreft dit wel degelijk een afdoende motivering.  

 

Bovendien heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds geoordeeld:  

 

“Daarnaast is het onmiskenbaar zo dat vanuit getuigenverklaringen weinig of geen bewijskracht uitgaat 

daar deze documenten geen ware bewijzen uitmaken gelet op het gesolliciteerd karakter van deze 

getuigenverklaringen.” (R.V.V. nr. 53 964 van 28 december 2010)  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

heeft terecht moeten vaststellen dat er geen objectief verifieerbare elementen in het dossier aanwezig 

zijn, zodat de verklaring niet als begin van bewijs kan worden aanvaard.  

 

Verzoekende partij toont geenszins aan dat er sprake is van een kennelijk onredelijke beoordeling.  

 

Terwijl het geenszins aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging toekomt– in zoverre er thans zelfs reeds een verklaring van de moeder 

werd opgenomen – nogmaals de moeder van het kind te contacteren.  

 

Verder wijst verzoekende partij naar de stortingsbewijzen dd. 18.05.2018, 25.05.2018, 20.07.2018 en 

17.08.2018.  

 

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt echter niet dat verzoekende partij deze stukken tijdig 

aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding ter kennis heeft gebracht. Uit het dossier blijkt dat deze stukken zijn overgemaakt 

per fax dd. 21.08.2018, aldus niet tijdens de in de bijlage 19ter voorgeschreven termijn en zelfs na het 

nemen van de bestreden beslissing.  

 

Waar de gemachtigde geen kennis had van voormelde stukken op het ogenblik van de bestreden 

beslissing, kon er uiteraard niet over gemotiveerd worden in de bestreden beslissing.  

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

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

nemen (zie ook R.v.V. nr. 509, 29 juni 2007).  

 

In verzoekende partij haar middel is met deze regel geen rekening gehouden, waardoor het geenszins 

tot de beoogde nietigverklaring kan leiden.  

 

Tot slot wijst verzoekende partij ook nogmaals naar de kassaticketten en foto’s die naar aanleiding van 

de aanvraag aan de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging werden overgemaakt.  

 

Omtrent deze stukken heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging evenwel de beoordeling gemaakt: (...) 

 

Bij nazicht werden door verzoekende partij enkele ongedateerde foto’s voorgelegd. In geen geval kan 

de leeftijd van het kind worden afgelezen uit de foto’s: verzoekende partij haar beschouwingen 

hieromtrent zijn niet dienstig.  

 

Terwijl de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging terecht heeft vastgesteld dat er geenszins een affectieve band wordt bewezen door 

deze (enkele en ongedateerde) foto’s. Zowel het aantal foto’s als het feit dat ze ongedateerd zijn, maken 

dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

terecht tot zijn conclusie is gekomen.  

 

Verweerder wijst nog op de volgende rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen:  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

“De Raad stelt vast dat verzoekster niet betwist dat de voorgelegde foto’s niet werden gedateerd of 

enkel manueel werden gedateerd. Ook al is de bewijsvoering in deze vrij, de Raad herinnert eraan dat 

de gemachtigde als tegengewicht over een ruime appreciatiebevoegdheid beschikt.  

De gemachtigde kan worden bijgetreden waar hij stelt dat, wegens het handgeschreven karakter van de 

datering dan wel het gebrek aan enige datering op de foto’s, niet met zekerheid kan worden nagegaan 

wanneer de foto’s werden genomen. Verzoekster toont trouwens niet aan dat deze stelling onjuist is en 

zij kan ook niet worden gevolgd waar zij meent dat verwerende partij de gemeenrechtelijke regels van 

het vermoeden dient toe te passen en aldus dient te vermoeden dat verzoekster voldoet aan de 

voorwaarden vereist om een duurzame relatie aan te tonen. De Raad acht het bijgevolg niet kennelijk 

onredelijk dat de gemachtigde om bovenvermelde reden in casu de foto’s niet aanvaardt als afdoende 

bewijs.” (R.v.V. nr. 130 162 van 25 september 2014)  

 

Louter volledigheidshalve merkt verweerder nog op dat de foto’s ook niet op heel veel verschillende 

tijdstippen genomen, en verzoekende partij op veel foto’s zelfs ook nog zijn jas aan heeft. De foto’s 

duiden in geen geval op een affectieve band.  

 

Ook de kasticketten zijn niet van die aard bewijs te leveren van een financiële en/of affectieve band. 

Zoals door de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging terecht werd opgemerkt, bevatten deze ticketten geen naam zodat het niet onredelijk 

is van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging om hieruit geen link tussen verzoekende partij en de referentiepersoon te kunnen 

afleiden.  

 

Door de gemachtigde werd na gedegen onderzoek van de elementen die verzoekende partij dossier 

daadwerkelijk kenmerken geenszins onredelijk geoordeeld dat verzoekende partij geen affectieve, noch 

financiële band met het kind onderhoudt.  

 

In zoverre verzoekende partij in fine aanhaalt dat er geenszins een voorafgaandelijk onderzoek zou 

hebben plaatsgevonden, meent verweerder dat uit het dossier wel degelijk blijkt dat de gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging alle stukken die werden 

overgemaakt zorgvuldig heeft onderzocht.  

 

Verzoekende partij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat de gemachtigde een kennelijk onredelijke 

beslissing zou genomen hebben.  

 

De verwerende partij laat nog gelden dat verzoekende partij niet ernstig kan voorhouden dat de 

gemachtigde onvoldoende informatie zou hebben vergaard in het kader van verzoekers aanvraag tot 

gezinshereniging. Het komt uiteraard toe aan verzoekende partij om de nodige zorgvuldigheid aan de 

dag te leggen en alle bewijsstukken ter staving van zijn aanvraag aan de gemachtigde voor te leggen. 

Terwijl verzoekende partij niet kan betwisten in de mogelijkheid te zijn gesteld om op nuttige wijze alle 

relevante inlichtingen naar voor te brengen.  

 

In zoverre verzoekende partij middels de uiteenzetting in zijn enig middel een feitelijke herbeoordeling 

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beoogt, laat de verwerende partij gelden dat de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen de gevraagde beoordeling niet kan maken.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onderzoekt enkel of de gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding in redelijkheid is kunnen 

komen tot de door hem gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn welke met die vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van de marginale toetsing 

wordt de aangeklaagde onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke 

twijfel kan bestaan, m.a.w. wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is (zie o.m. R.v.St. 17 januari 

2007, nr. 166.820).  

 

Tot slot heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve 

Vereenvoudiging ook nog terecht opgemerkt dat wat verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van 

het ware vaderschap van betrokkene is dat er geen enkele informatie in het dossier aanwezig is van 

voor februari 2018. Het is pas naar aanleiding van zijn vaderschap dat verzoekende partij zich kennelijk 

voor het eerst liet registreren bij de gemeente onder deze identiteit. Van iemand die vader is van een 

kind zou toch logischerwijze mogen verwacht worden dat hij reeds enige tijd in België verblijft gedurende 



  

 

 

RvV  X - Pagina 8 

dewelke termijn hij de kans heeft gekregen een relatie met iemand aan te knopen waaruit een kind is 

voorgekomen. Betrokkene blijkt als uit het niets te zijn opgedoken.  

 

Het stuk omtrent de erkenning op 11.08.2017 werd overigens ook niet eerder aan de gemachtigde van 

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging overgemaakt zodat deze 

hiermee geen rekening kon houden, doch uit het dossier blijkt duidelijk dat er voorafgaand aan de 

geboorte van het kind in geen geval het nodige werd gedaan om de voorgehouden relatie met de 

partner te bestendigen en hiervoor een eventuele verblijfsaanvraag in te dienen. 

(...) 

De verwerende partij merkt op dat de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie geheel terecht, en binnen de hem ter zake toebedeelde bevoegdheid, 

oordeelde dat het verblijf van meer dan drie maanden aan verzoekende partij diende te worden 

geweigerd, zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie 

handelde daarbij na grondig onderzoek van de elementen die verzoekers concrete situatie 

daadwerkelijk kenmerken, en conform de terzake toepasselijke rechtsregels, het 

zorgvuldigheidsbeginsel incluis. 

 

Het eerste en enig middel is onontvankelijk, minstens ongegrond. Het kan niet worden aangenomen.” 

 

2.3 De Raad wijst erop dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 de administratieve overheid 

verplichten in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten 

grondslag liggen, en dit op “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de 

motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, 

en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de 

beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd 

door de wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf 

de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van 

zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden 

(cf. RvS 9 september 2015, nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat er geen juridische en 

feitelijke overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, in deze beslissing zouden 

zijn opgenomen. Uit de verdere uiteenzetting van de Raad zal echter blijken dat de gemachtigde heeft 

nagelaten over bepaalde relevante elementen van het dossier uitdrukkelijk te motiveren. 

 

De verzoekende partij beroept zich tevens op een manifeste beoordelingsfout en op de 

motiveringsplicht, zodat zij ook een schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. Deze houdt 

in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op deugdelijke motieven, dit zijn motieven 

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van die 

handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 2011, nr. 216.669; RvS 20 

september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële motivering vereist met 

andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare motieven met een 

voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 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 na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht en de vraag of sprake is van een 

afdoende motivering worden onderzocht in het licht van de bepaling waarop de bestreden beslissing 

steunt, met name artikel 40ter van de vreemdelingenwet, waarvan de verzoekende partij eveneens de 

schending aanvoert. 

 

Artikel 40ter, § 2, 2° van de vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“§ 2. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de volgende familieleden van een Belg die 

niet zijn recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten heeft uitgeoefend 

krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie : 

2° de familieleden bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4°, mits het de vader en moeder van een 

minderjarige Belg betreft die hun identiteit bewijzen door middel van een geldig identiteitsdocument en 

zij de Belg die het recht op gezinshereniging opent vergezellen of zich bij hem voegen.” 

 

Het wordt in de bestreden beslissing niet betwist dat de referentiepersoon M. K. een minderjarige Belg 

is. Tevens wordt niet betwist dat de verzoekende partij de juridische vader van het betrokken kind is. 

Verder erkent de gemachtigde met betrekking tot de voorwaarde van het “begeleiden [van de Belg] of 

zich bij hem voegen” in de bestreden beslissing uitdrukkelijk dat dit geen permanente samenwoonst 

hoeft te zijn. Hij oordeelt wel dat het aan de verzoekende partij toekomt om te bewijzen dat zij een 

minimum aan gemeenschappelijk leven onderhoudt met de referentiepersoon en derhalve bewijzen 

overlegt van een financiële en emotionele band met het kind in functie van wie zij het verblijfsrecht 

aanvraagt. De verzoekende partij betwist in haar verzoekschrift niet dat de gemachtigde de voorwaarde 

van het voormelde artikel 40ter, § 2, 2° op deze manier kan interpreteren. 

 

De weigering van verblijf van meer dan drie maanden steunt op het feit dat de gemachtigde oordeelde 

dat op basis van het geheel van de voorgelegde documenten de financiële en affectieve band tussen de 

verzoekende partij en het Belgisch kind onvoldoende bewezen is. Volgens de bestreden beslissing kan 

er, aangezien de referentiepersoon is geboren in 2016, van de verzoekende partij, indien zij werkelijk 

een gezinsleven met haar minderjarig kind onderhoudt, verwacht worden dat zij meer en 

bewijskrachtigere bewijzen kan voorleggen die dit aantonen. De verzoekende partij meent in haar 

verzoekschrift dat de gemachtigde in het licht van het geheel van de voorgelegde bewijsstukken op 

meerdere vlakken de formele of de materiële motiveringsplicht heeft geschonden. 

 

De verzoekende partij gaat in de eerste plaats in op de motivering met betrekking tot de neergelegde 

verklaring van de moeder. De verzoekende partij geeft aan dat de gemachtigde geenszins op een 

afdoende manier motiveert waarom deze niet kan weerhouden worden als bewijs van haar band met 

haar kind, en dat zij niet inziet waarom de moeder van het kind leugenachtige verklaringen zou 

afleggen, met het risico zich bloot te stellen aan een strafrechtelijk misdrijf. De Raad stelt vast dat, in 

tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partij lijkt te beweren, de gemachtigde de verklaring van de 

moeder niet zonder meer opzijschuift. Hij stelt immers uitdrukkelijk dat deze verklaring op zich als een 

begin van bewijs kan worden aanvaard, maar dat ze ondersteund moet worden door objectief 

verifieerbare elementen. Bij gebrek daaraan betreft het volgens de gemachtigde slechts een verklaring 

op eer waarvan het gesolliciteerd karakter niet kan worden uitgesloten. Vervolgens wijst de gemachtigde 

erop dat de verklaring voorgedrukt lijkt en in perfect Nederlands is opgesteld, en dat het de indruk geeft 

alsof de verklaring niet spontaan is gebeurd. Op het gesolliciteerd karakter van de verklaring gaat de 

verzoekende partij in haar verzoekschrift in het geheel niet in, zodat aan dit onderdeel van de motivering 

geen afbreuk wordt gedaan. Zij stelt in haar verzoekschrift wel meermaals dat de gemachtigde 

geenszins op een afdoende manier heeft gemotiveerd waarom de neergelegde bewijsstukken samen 

niet kunnen worden beschouwd als een bewijs dat zij een affectieve en financiële band met haar kind 

heeft. Hiermee lijkt de verzoekende partij dan ook aan te voeren dat zich wel degelijk elementen in het 

administratief dossier bevinden die de verklaring van de moeder kunnen ondersteunen. In haar nota met 

opmerkingen stelt de verwerende partij dat de gemachtigde terecht heeft moeten vaststellen dat er geen 

objectief verifieerbare elementen in het dossier aanwezig zijn, zodat de verklaring niet als begin van 

bewijs kan worden aanvaard. Vervolgens gaat de verwerende partij in op de verschillende elementen 

die de verzoekende partij in haar verzoekschrift naar voren brengt.  

 

Zo voert de verzoekende partij aan dat zij stortingsbewijzen van de betaling van maandelijkse 

onderhoudsbijdragen voor haar kind aan de moeder heeft neergelegd en dat de gemachtigde geenszins 

heeft gemotiveerd waarom met deze stortingsbewijzen bij de beoordeling van de affectieve en financiële 

band geen rekening kan worden gehouden. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing inderdaad 

geen motivering over deze storingsbewijzen bevat. Uit het administratief dossier blijkt echter dat de 

verzoekende partij deze bewijzen slechts op 21 augustus 2018 per fax aan de Dienst 

Vreemdelingenzaken heeft overgemaakt, terwijl de bestreden beslissing reeds op 20 augustus 2018 

werd genomen. Aangezien de gemachtigde van deze stukken geen kennis had en kon hebben op het 

moment van het nemen van de bestreden beslissing, kan de verzoekende partij hem niet verwijten 

ermee geen rekening te hebben gehouden en eromtrent niet te hebben gemotiveerd. Verder wijst de 

Raad erop dat hij zich voor zijn wettigheidstoetsing slechts kan plaatsen op het moment van het nemen 
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van de bestreden beslissing, zodat hij geen rekening kan houden met stukken die slechts na het nemen 

van de bestreden beslissing aan de gemachtigde werden overgemaakt en met het betoog van de 

verzoekende partij in dit verband. Tevens benadrukt de Raad dat het niet aan hem als annulatierechter 

toekomt om in de plaats van de gemachtigde de naderhand voorgelegde stukken te gaan beoordelen. 

Door middel van zulke stukken kan de wettigheid van de bestreden beslissing – wettigheid die moet 

worden beoordeeld op het ogenblik van het nemen van deze beslissing – niet worden aangetast. 

 

Vervolgens gaat de verzoekende partij in op de motivering van de gemachtigde met betrekking tot de 

neergelegde “kassaticketten” van verschillende winkels. In dit verband stelt de Raad vast dat de 

gemachtigde inderdaad terecht vaststelde dat deze niet gepersonaliseerd zijn en dat aan de hand van 

deze stukken de link tussen de verzoekende partij en de referentiepersoon (haar minderjarig kind) 

derhalve niet kan worden gelegd. De verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat uit deze 

betalingsbewijzen duidelijk blijkt dat zij onder meer babyvoeding en melk heeft gekocht, maar zij kan niet 

voorhouden dat op die manier zou aangetoond zijn dat zij de koper van de betrokken producten is. Zij  

legde immers enkel een aantal kastickets voor, maar brengt geen stukken bij waaruit blijkt dat de 

betalingen door haar werden gedaan. Ook kan zij in redelijkheid niet voorhouden dat uit het loutere feit 

dat producten als babyvoeding en melk werden gekocht, blijkt dat deze spullen per definitie voor de 

referentiepersoon bestemd zouden zijn.  

 

Ten slotte wijst de verzoekende partij op de motivering van de gemachtigde met betrekking tot de 

ongedateerde foto’s. Hierover stelt de gemachtigde dat enkele ongedateerde foto’s geen affectieve 

band kunnen bewijzen. De verzoekende partij geeft aan dat zij samen met haar kind op de foto’s te zien 

is, waardoor de gemachtigde, bij een eenvoudig nazicht van de foto’s, de leeftijd van het kind kon 

vaststellen en deze min of meer kon dateren. Daargelaten de vraag omtrent de mogelijkheid tot dateren, 

kan de Raad slechts vaststellen dat de gemachtigde zonder meer poneert dat enkele ongedateerde 

foto’s geen affectieve band kunnen bewijzen, maar dat uit de bestreden beslissing geenszins blijkt 

waarom dit zo zou zijn. Nochtans beschikt de gemachtigde in dit verband over een ruime discretionaire 

beoordelingsbevoegdheid, zodat zijn motiveringsplicht ook navenant is en hij de verzoekende partij in 

staat moet stellen te begrijpen waarom hij tot zijn oordeel is gekomen. De verzoekende partij kan dan 

ook gevolgd worden waar zij stelt dat de gemachtigde geenszins op een afdoende wijze heeft 

gemotiveerd waarom met de foto’s geen rekening kan worden gehouden als bewijs van haar affectieve 

band met haar kind. De verwerende partij stelt in haar nota met opmerkingen dat zowel het aantal foto’s 

als het feit dat zij ongedateerd zijn, maken dat de gemachtigde terecht tot zijn conclusie is gekomen. 

Nog los van de vaststelling dat de bestreden beslissing geen uitdrukkelijke motivering betreffende het 

aantal foto’s bevat (de verwerende partij lijkt dit af te leiden uit het gebruik van het woord “enkele”), 

beperkt de verwerende partij zich tot een loutere herhaling van de motivering van de gemachtigde en tot 

een verwijzing naar een arrest van de Raad. Niet alleen hebben arresten in de continentale 

rechtstraditie geen precedentenwaarde, de verwerende partij laat bovendien na aan te geven op welke 

manier dit arrest een situatie zou betreffen die vergelijkbaar is met die van de verzoekende partij. 

Vervolgens merkt de verwerende partij nog op dat de foto’s niet op heel veel verschillende tijdstippen 

werden genomen en dat de verzoekende partij op veel foto’s zelfs nog haar jas aan heeft, en dat de 

foto’s in geen geval duiden op een affectieve band. Zoals hoger reeds meermaals aangegeven, heeft de 

gemachtigde zich met betrekking tot de foto’s beperkt tot de loutere stelling dat “enkele ongedateerde 

foto’s [...] geen affectieve band [kunnen] bewijzen”, zodat deze opmerkingen van de verwerende partij 

een a posteriori-motivering uitmaken. Hiermee kan zij het hoger vastgestelde formele motiveringsgebrek 

in het betrokken onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing dan ook niet herstellen. 

 

Op het einde van haar uiteenzetting gaat de verzoekende partij in op het tweede onderdeel van de 

motivering van de bestreden beslissing: “Wat verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het 

ware vaderschap van betrokkene is dat wij geen enkele informatie hebben in het dossier van voor 

februari 2018. Het is pas naar aanleiding van zijn vaderschap dat hij zich kennelijk voor het eerst liet 

registreren bij de gemeente … toch onder de identiteit. Van iemand die vader is van een kind zou toch 

logischerwijze mogen verwacht worden dat hij reeds enige tijd in België verblijft gedurende dewelke 

termijn hij de kans heeft gekregen een relatie met iemand aan te knopen waaruit een kind is 

voorgekomen. Betrokkene blijkt als uit het niets te zijn opgedoken.” 

 

De verzoekende partij wijst erop dat zij haar kind, geboren op 22 oktober 2017, reeds op 11 augustus 

2017 heeft erkend voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent. Zij voegt in dit verband 

een stuk van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent bij haar verzoekschrift. In dit stuk 

wordt uitdrukkelijk gesteld dat de verzoekende partij op 11 augustus 2017 het kind dat zal geboren 

worden uit K. I. (het betreft de moeder van de referentiepersoon) heeft erkend en dat deze erkenning is 
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ingeschreven in het register van geboorten van de stad Gent. De verzoekende partij geeft aan dat zij 

zich dus, in tegenstelling tot hetgeen de gemachtigde beweert, voordien reeds heeft gemeld bij de stad 

Gent. Zij voegt nog toe dat zij voordien illegaal in België leefde, waardoor zij zich niet heeft aangemeld. 

 

De Raad stelt vast dat inderdaad blijkt dat de verzoekende partij niet slechts “als uit het niets” in februari 

2018 is opgedoken en zich naar aanleiding van zijn vaderschap heeft laten registreren. De verwerende 

partij stelt in haar nota met opmerkingen terecht dat het stuk omtrent de erkenning op 11 augustus 2017 

niet eerder aan de gemachtigde werd overgemaakt. Nog los van de vraag of en ter ondersteuning van 

welke voorwaarde de verzoekende partij dit stuk had moeten overmaken, en in welke mate zij had 

moeten en kunnen anticiperen op dit motief van de bestreden beslissing, blijkt uit het voorgelegde 

geboortebewijs, afgeleverd op 25 oktober 2017, echter hoe dan ook dat de verzoekende partij zich 

reeds eerder had aangemeld. Op dit geboortebewijs wordt de verzoekende partij immers reeds vermeld 

als vader van het op 22 oktober 2017 geboren kind M. K. Aangezien door geen van de partijen wordt 

voorgehouden dat de verzoekende partij en de moeder van het kind gehuwd zijn (geweest), kan het 

vaderschap niet vermoed zijn overeenkomstig de artikelen 315 of 317 van het Burgerlijk Wetboek en 

kan het bijgevolg niet anders dan dat de verzoekende partij ten laatste op 25 oktober 2017 de nodige 

stappen had ondernomen om zijn juridisch vaderschap vast te leggen. Aangezien uit het betrokken 

geboortebewijs dan ook blijkt dat de gemeente ten laatste op 25 oktober 2017 wel degelijk kennis had 

van het vaderschap van de verzoekende partij, gaat de motivering van de gemachtigde dat de 

verzoekende partij “als uit het niets” blijkt te zijn opgedoken en zich in februari 2018 pas naar aanleiding 

van zijn vaderschap kennelijk voor het eerst liet registreren bij de gemeente, dan ook in tegen de 

gegevens die blijken uit het administratief dossier. Dit onderdeel van de motivering van de bestreden 

beslissing, waardoor volgens de gemachtigde verder afbreuk werd gedaan aan de geloofwaardigheid 

van het ware vaderschap van de verzoekende partij, schendt dan ook de materiële motiveringsplicht. 

 

In haar nota met opmerkingen stelt de verwerende partij in dit verband verder nog dat uit het dossier 

duidelijk blijkt dat voorafgaand aan de geboorte van het kind in geen geval het nodige werd gedaan om 

de voorgehouden relatie met de partner te bestendigen en hiervoor een eventuele verblijfsaanvraag te 

doen. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij nergens voorhoudt een relatie met de moeder van 

het kind te hebben (in haar fax van 21 augustus 2018 stelt zij zelfs uitdrukkelijk dat het om haar “ex-

partner” gaat). Bovendien geeft de gemachtigde nergens in de bestreden beslissing aan dat de 

verzoekende partij haar relatie met de moeder van het kind had moeten bestendigen en een eventuele 

verblijfsaanvraag in dit licht had moeten indienen. Ook dit betreft dan ook een a posteriori-motivering, 

die het materieel motiveringsgebrek in dit onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing niet 

kan herstellen. 

 

Uit het bovenstaande blijkt dat het motief met betrekking tot de voorgelegde foto’s in het eerste 

onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing, en het tweede onderdeel van de motivering 

met betrekking tot het voor het eerst opduiken van de verzoekende partij in februari 2018, niet overeind 

kunnen blijven. Uit de bewoordingen van de betrokken onderdelen van de motivering blijkt niet dat het 

om overtollige motieven zou gaan, en het komt niet toe aan de Raad als annulatierechter om in de 

plaats van de gemachtigde te oordelen of de bestreden beslissing op zich overeind kan blijven zonder 

de betrokken onderdelen van de motivering. Ook kan de Raad zich niet in de plaats van de gemachtigde 

uitspreken over de vraag of het motief met betrekking tot de verklaring van de moeder van het kind, 

waarin sprake is van een nood aan ondersteuning door objectief verifieerbare elementen, al dan niet 

overeind kan blijven, nu het motief met betrekking tot bepaalde als bewijzen van een affectieve en 

financiële band met het minderjarig kind voorgelegde stukken is weggevallen. Bijgevolg kan de Raad 

slechts vaststellen dat de bestreden beslissing, gelet op de vastgestelde schending van de formele en 

van de materiële motiveringsplicht, moet worden vernietigd. 

 

2.4 Het enig middel is in de aangegeven mate gegrond. Deze vaststelling leidt tot de vernietiging van de 

bestreden beslissing. De overige aangevoerde schendingen behoeven geen verder onderzoek. 

 

3. Kosten 

 

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

partij. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

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

Vereenvoudiging van 20 augustus 2018 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht januari tweeduizend negentien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 

 


