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 nr. 215 107 van 14 januari 2019 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE MAESENEIR 

Parklaan 191 

9300 AALST 

  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 Nederlandse nationaliteit te zijn, in eigen naam en als 

wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen X en X, op 10 juli 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 6 juni 2018 die een einde stelt aan het recht op 

verblijf van meer dan drie maanden. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 18 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. DE MAESENEIR, die verschijnt voor de verzoekende partijen 

en van advocaat A.-S. DEBERSAQUES, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

 

 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 6 juni 2018 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing die een einde 

stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden. Dit is de bestreden beslissing: 
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“In uitvoering van artikel 42 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 54 van het 

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt een einde gesteld aan het recht op verblijf van  

 

- Naam: R(…), M(…), Nationaliteit: Nederland, Geboortedatum: (…), Geboorteplaats: (…), 

Identificatienummer in het Rijksregister: 70022554097, Verblijvende te: (…).  

- Naam: R(…), A(…) R(…),, Nationaliteit: Nederland, Geboortedatum: 30-10-2003, Identificatienummer 

in het Rijksregister: (…)  

- Naam: M(…), A(…) D(…) J(…), Nationaliteit: Nederland, Geboortedatum: 02-01-2014, 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

 

Reden van de beslissing:  

 

Betrokkene diende een aanvraag tot verklaring van inschrijving (bijlage 19) in als zelfstandige op 27-05-

2016 en werd in het bezit gesteld van een bijlage 8 d.d. 05-07-2016, gevolgd door een E-kaart op 16-07-

2016.  

 

Betrokkene legde oorspronkelijk ter staving van de aanvraag tot verklaring van inschrijving de volgende 

documenten voor: het volledig uittreksel van de Kruispuntbank der Ondernemingen van de firma A(…) 

en een bewijs van inschrijving bij een sociale kas voor zelfstandigen. Betrokkene liet daarmee tegenover 

de Dienst Vreemdelingenzaken uitschijnen een zelfstandige activiteit te hebben. De voorgelegde 

documenten waren van doorslaggevend belang bij het toestaan van het verblijfsrecht omdat 

overeenkomstig art. 50 § 2, 2° van het KB van 08-10-1981 net die documenten dienen te worden 

voorgelegd om het verblijfsrecht als zelfstandige te kunnen krijgen.  

 

Het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen voor zelfstandigen (RSVZ) heeft echter een onderzoek 

naar de (vermeende) zelfstandige activiteit van betrokkene ingesteld en is tot de conclusie gekomen dat 

er geen effectieve activiteit plaats vond, waardoor de sociale kas de opdracht kreeg de aansluiting met 

terugwerkende kracht stop te zetten. Dientengevolge heeft het Rijksinstituut, de Dienst 

Vreemdelingenzaken laten weten dat betrokkene retroactief wordt geschrapt als zelfstandige.  

 

Gezien de RSVZ met terugwerkende kracht het statuut van zelfstandige aan betrokkene ontzegt kan 

Dienst Vreemdelingenzaken betrokkene niet als ‘zelfstandige’ het verblijfsrecht laten behouden gezien 

de RSVZ betrokkene niet als zelfstandige beschouwd. Vandaar dat overeenkomstig art. 42bis § 1 - wet 

15-12-1980 het verblijfsrecht van betrokkene als zelfstandige moet worden beëindigd.  

 

Betrokkene werd op 05-04-2018 vriendelijk verzocht aan de hand van een schrijven ons in kennis te 

stellen van haar huidige economische activiteiten, of bij gebrek daaraan, mee te delen welke 

bestaansmiddelen zij ter beschikking heeft. Overeenkomstig artikel 42bis § 1, beschikt de minister of zijn 

gemachtigde immers over de mogelijkheid te controleren of aan de naleving van de voorwaarden tot 

uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.  

 

Gezien reeds uit het dossier bleek dat betrokkene het verblijfsrecht als zelfstandige niet langer kon 

behouden kreeg zij op deze manier de kans om aan te tonen of zij het verblijfsrecht kon behouden in 

een andere hoedanigheid.  

 

Betrokkene tekende ons schrijven op 15-05-2018 waarna zij nog 15 dagen de tijd had om de nodige 

bewijzen voor te leggen.  

 

Betrokkene legt vervolgens een schrijven voor waarin zij haar persoonlijke situatie uitlegt, een OCMW-

attest waaruit blijkt dat zij geen steun ontvangt, een bevestiging van een onderzoek van haar minderjarig 

kind “M(…) A(…)”, een schoolattest van haar meerderjarig kind “R(…) A(…)”, een overzicht van haar 

pensioenspaarrekening, een attest van pensioensparen, een charter van de collectieve rechten en 

plichten van de dienst Thuisbegeleiding Kadodder met betrekking tot “A(…) R(…)”, een schoolattest van 

“R(…) A(…)”, een schoolfactuur, een huurovereenkomst, een verklaring van “jeugd GGZ” aangaande 

“A(…) R(…)”, een CV van haar echtgenoot, een attest van famifed, een overzicht van sollicitaties van 

haar echtgenoot, een bewijs van vrijwilligerswerk van haar echtgenoot, afsprakenbladen van de VDAB 

van haar echtgenoot, een erkenning van haar buitenlands huwelijk, een woonbewijs, een inschrijving in 

een sociaal verhuurkantoor, een registratieformulier van de ambassade aangaande de catering van 
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haar echtgenoot, een attest van verkeersbelasting van haar echtgenoot, een brief van de belastingen 

ten aanzien van haar echtgenoot, een behoefteanalyse van hospitalisatieverzekering van haar 

echtgenoot, visitekaartjes van interim kantoren (vermoedelijk voorgelegd door de echtgenoot), een 

maaltijdcheques betaalkaart van de echtgenoot, een bewijs van inschrijving bij een sociale kas voor 

zelfstandigen, een factuur van de sociale kas voor zelfstandigen, een arbeidsovereenkomst, een 

uittreksel uit de Kruispuntbank der Ondernemingen, een vragenlijst voor het verkrijgen van een 

aansluitingsattest van de sociale kas voor zelfstandigen, een bewijs van in- en uitschrijving van de 

VDAB van betrokkene en haar echtgenoot, een formulier voor de aanvraag van onbehandelbare 

incontinentie-forfait aangaande “R(…) A(…)”, verslagen van Kadodder, een uittreksel huwelijksakte, 

klevers van de mutualiteit van de echtgenoot, een factuur van de hospitalisatieverzekering van de 

echtgenoot, een brief van het kinderbijslagfonds, een overzicht van de openingsuren van de werkwinkel 

(vermoedelijk voorgelegd door de echtgenoot), reclame van de gezinsbond en een attest van de FOD 

aangaande een vragenlijst als voorbereiding op de evaluatie van de handicap van “A(…) R(…)” voor de 

bijkomende kinderbijslag.  

 

Betrokkene legt een bewijs van aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen d.d. 31-05-2016 en 

een uittreksel uit de Kruispuntbank der Ondernemingen d.d. 01-07-2016 voor. Gezien bovenstaande 

vaststellingen zijn deze bewijsstukken achterhaald en kunnen deze niet meer in overweging genomen 

worden.  

 

Verder onderzoek van het administratief dossier heeft ook uitgewezen dat betrokkene niet opnieuw (na 

de schrapping door de RSVZ) aangesloten is bij een sociale kas voor zelfstandigen. Zij is namelijk niet 

geregistreerd in de databank van het algemeen repertorium voor zelfstandige arbeiders.  

 

Verder onderzoek van het administratief dossier heeft ook uitgewezen dat betrokkene niet officieel 

tewerkgesteld is in loondienst in België en dit ook nooit geweest is (de voorgelegde 

arbeidsovereenkomst d.d. 05-02-2014 is dus nooit officieel van start gegaan). Uiteraard komt zij dus ook 

niet in aanmerking om het verblijfsrecht te behouden in de hoedanigheid van werknemer of toepassing 

te kunnen genieten van de uitzonderingsgrond opgenomen in artikel 42bis § 2, 3° van de wet van 15-12-

1980.  

 

Betrokkene toont wel aan ingeschreven te zijn als werkzoekende bij de VDAB. Uit het administratief 

dossier blijkt echter ook het volgende.  

 

Om het verblijfsrecht te kunnen behouden als werkzoekende dient betrokkene enerzijds aan te tonen 

ingeschreven te zijn als werkzoekende bij de VDAB of te beschikken over sollicitatiebewijzen. Aan deze 

voorwaarde is voldaan. Anderzijds dient zij echter ook aan te tonen een reële kans op tewerkstelling te 

maken. Hierover valt het volgende op te merken. Betrokkene toont op geen enkele wijze aan te 

solliciteren naar een job. Ook blijkt uit onderzoek van het administratief dossier dat betrokkene nog geen 

enkele dag officiële tewerkstelling in loondienst in België heeft kunnen bekomen, zelfs niet op proef of in 

interim verband. Zij maakt op geen enkele wijze aannemelijk dat er binnenkort verandering zal komen in 

haar situatie van werkloosheid door bijvoorbeeld een bewijs van een positief afgeronde 

sollicitatieprocedure, een werkbelofte, … of een ander bewijs voor te leggen waaruit we kunnen afleiden 

dat betrokkene binnenkort aan de slag zal kunnen gaan.  

 

Daarnaast blijkt uit het attest van de VDAB aangaande de in- en uitschrijvingen als werkzoekende dat 

betrokkene zich op 05-02-2016 en 09-05-2016 inschreef als werkzoekende en zich vervolgens op 28-

04-2017 uitschreef als werkzoekende. Pas op 17-05-2018 (na onze brief om bewijsstukken voor te 

leggen aangaande haar huidige situatie d.d. 05-04-2018) schreef zij zich opnieuw in als werkzoekende 

bij de VDAB.  

 

Werk zoeken moet in principe een bijna voltijdse dagtaak zijn, het volstaat niet zich enkel in te schrijven 

bij de VDAB als werkzoekende.  

 

Uit de voorgelegde bewijsstukken aangaande de persoonlijke situatie van betrokkene blijkt echter 

overduidelijk dat dit niet aan de orde is.  

 

Sterker nog, uit de voorgelegde bewijsstukken blijkt dat er helemaal geen toekomstperspectief is voor 

betrokkene om tewerkgesteld te worden.  
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Het feit dat betrokkene tot op heden nog geen dag officiële tewerkstelling in loondienst heeft kunnen 

bekomen spreekt dan ook voor zich.  

Het is bijvoorbeeld ook niet duidelijk of betrokkene over uitgesproken vaardigheden, kwalificaties of 

specifieke werkervaring beschikt die afgestemd zijn op de Belgische arbeidsmarkt, hier werden alleszins 

geen bewijzen van voorgelegd.  

 

Gezien al deze elementen is het derhalve niet onredelijk te stellen dat haar reële kans op tewerkstelling 

niet valt af te leiden uit het administratief dossier. Bijgevolg kan zij het verblijfsrecht als werkzoekende 

evenmin behouden.  

 

Betrokkene verklaart geld te lenen bij een vriend om zo in het levensonderhoud van haar gezin te 

kunnen voorzien. Echter, enkel aan de hand van een verklaring te kunnen beschikken over voldoende 

bestaansmiddelen kan men uiteraard niet vaststellen dat betrokkene voldoet aan de voorwaarden om 

het verblijfsrecht te kunnen behouden in de hoedanigheid van beschikker van voldoende 

bestaansmiddelen.  

 

Om het verblijfsrecht te kunnen behouden als beschikker van voldoende bestaansmiddelen moet 

betrokkene aantonen te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 40 § 4, tweede lid van de 

wet van 15-12-1980, zijnde: “Bedoelde bestaansmiddelen moeten minstens gelijk zijn aan het 

inkomstenniveau onder hetwelk sociale bijstand kan worden verleend. In het kader van de evaluatie van 

de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de burger van de Unie, 

waarbij ondermeer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met 

het aantal familieleden die ten zijne laste zijn.”  

 

Overeenkomstig artikel 40 § 4, 1ste lid, 2° dient een beschikker van voldoende bestaansmiddelen aan te 

tonen te kunnen voorkomen ten laste te vallen van het sociale bijstandstelsel.  

 

Betrokkene legt enkel een verklaring voor waarin zij verklaard dat een vriend geld leent zodat zij in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien. Deze verklaring duidt er op dat het gezin zelf niet in staat is om in 

hun eigen levensonderhoud te voorzien en afhankelijk is van een 3de om te kunnen voorkomen ten 

laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel van België. Alhoewel dit op zich geen argument is om aan 

betrokkene het verblijfsrecht te ontzeggen kan men er niet zomaar van uitgaan dat de persoon die de 

inkomsten verschaft zelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt zonder dat hiervan bewijzen zijn 

aangeleverd. Daarnaast heeft betrokkene zelf verklaard dat zij over de bestaansmiddelen van een 

vriend beschikt, het is niet de persoon in kwestie zelf die dit verklaard. Men kan er niet zomaar van 

uitgaan dat dit gegeven ook weldegelijk klopt zonder dat de geldverschaffer in kwestie een bewijs levert 

dit ook effectief te doen.  

 

Op basis van deze verklaring kan betrokkene onmogelijk aantonen te voldoen aan de voorwaarden om 

het verblijfsrecht als beschikker van voldoende bestaansmiddelen te kunnen behouden.  

 

Er werden ook geen bewijzen van bestaansmiddelen van de echtgenoot van betrokkene voorgelegd. Uit 

verder onderzoek van het administratief dossier blijkt dat de echtgenoot van betrokkene ook niet officieel 

aan het werk is. Betrokkene heeft enkel op 26-01-2018 en op 04-06-2018 officieel gewerkt in België. Er 

worden dus geen inkomsten uit een tewerkstelling door de echtgenoot gehaald.  

 

Verder onderzoek van het administratief dossier heeft ook uitgewezen dat de echtgenoot van 

betrokkene niet aangesloten is bij een sociale kas voor zelfstandigen. Hij is namelijk niet geregistreerd in 

de databank van het algemeen repertorium voor zelfstandige arbeiders. Aangezien betrokkene niet 

officieel een zelfstandige activiteit in België uitoefent worden ook hieruit geen inkomsten geput.  

 

Ook de voorgelegde bewijsstukken aangaande het pensioensparen kunnen onmogelijk een bewijs 

vormen te beschikken over voldoende en regelmatige bestaansmiddelen om te kunnen voorkomen ten 

laste te vallen van het sociale bijstandstelsel van het Rijk aangezien zij nog geen recht hebben op deze 

inkomsten en dit dus nu enkel een uitgave betekend voor betrokkene en geen bron van inkomsten.  

 

Er blijkt eveneens uit de voorgelegde bewijsstukken dat de echtgenoot van betrokkene als vrijwilliger 

actief is bij S(…). Vrijwilligerswerk geeft echter niet automatisch recht op een vergoeding. De organisatie 

beslist zelf of de kosten van de vrijwilliger vergoedt worden. Er is dan ook geen sprake van een inkomen 

in kader van een vrijwilligerswerk. Dit kan dus ook geen element vormen waardoor betrokkene het 

verblijfsrecht als beschikker van voldoende bestaansmiddelen kan behouden.  
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Uit de voorgelegde bewijsstukken blijkt eveneens dat het gezin zich genoodzaakt voelde om een 

afbetalingsplan bij de belastingdienst te vragen en dat er achterstallen bij het kinderbijslagfonds waren 

(zijn). Dit getuigt uiteraard ook niet van het beschikken over voldoende bestaansmiddelen.  

 

Het feit dat betrokkene op dit ogenblik geen beroep doet op financiële steun van het OCMW doet geen 

afbreuk aan deze vaststellingen gezien zij onder andere moet kunnen aantonen te kunnen voorkomen 

ten laste te vallen van het sociale bijstandstelsel om het verblijfsrecht in de hoedanigheid van beschikker 

van voldoende bestaansmiddelen te kunnen behouden.  

 

Er werden ook nog bewijzen voorgelegd dat betrokkenen belastingen betalen in België, een 

reclamefolder van de gezinsbond, bewijzen van het aanvragen van tegemoetkomingen, attesten 

aangaande haar huwelijk, een woonbewijs, een inschrijving in een sociaal verhuurkantoor en een 

overzicht van de openingsuren van de werkwinkel, maar deze documenten zijn niet relevant en hebben 

geen invloed op het al dan niet behouden van het verblijfsrecht.  

 

Er dient opgemerkt te worden dat er door dienst Vreemdelingenzaken voldoende initiatief werd 

genomen om toch na te gaan of er geen basis is waarop zij het verblijfsrecht zou kunnen behouden. Uit 

de informatie waarover wij kunnen beschikken blijkt dit echter nergens.  

 

In hoeverre betrokkene eventueel zou voldoen aan de voorwaarden om in een andere hoedanigheid, 

overeenkomstig art. 40 § 4 van de wet van 15-12-1980, het verblijfsrecht te behouden, kan bij gebrek 

aan bewijzen hiervan niet worden vastgesteld.  

 

Gezien deze elementen in het dossier dient er overeenkomstig art. 42 bis § 1 van de wet van 15-12-

1980 een einde gesteld te worden aan het verblijfsrecht van betrokkene.  

 

Er werden evenwel documenten voorgelegd naar aanleiding van de hierboven vermelde 

uitnodigingsbrief van Dienst Vreemdelingenzaken d.d. 05-04-2018 (betekend op 15-05-2018) waarbij 

betrokkene werd gevraagd eventuele humanitaire elementen toe te lichten overeenkomstig art. 42 bis § 

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

 

De voorgelegde bewijsstukken aangaande de humanitaire elementen werden reeds opgesomd in deze 

beslissing. Aan de hand van de voorgelegde bewijsstukken betreffende de persoonlijke situatie van 

betrokkene werd het volgende geconcludeerd.  

 

Betrokkene verklaart dat door omstandigheden binnen de familie het leven in Nederland lastig was 

geworden, bijvoorbeeld door bedreigingen en betrokkene en haar gezin omwille van deze reden verder 

in België wensen te leven.  

 

Betrokkene legt echter geen enkel bewijsstuk hiervan voor. Ook nergens in het administratief dossier is 

er enig spoor van deze verklaring en/of bewijsstukken terug te vinden. Enkel op basis van een verklaring 

kan er uiteraard onmogelijk geconcludeerd worden dat in overeenstemming met art. 42 bis § 1, 3e lid 

van de wet van 15-12-1980 de gezinssituatie een mogelijke belemmering vormt of een dermate ernstig 

belang vertegenwoordigt voor betrokkene waardoor zij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om 

gevolg te geven aan deze beslissing.  

 

Betrokkene legt ook een attest voor d.d. 13-04-2018 betreffende haar minderjarig kind “M(…) A(…)” 

aangaande een multidisciplinair onderzoek bij een centrum voor ontwikkelingsstoornissen. Hieruit blijkt 

dat het minderjarig kind op een wachtlijst staat. Aangezien er nog geen sprake is van een behandeling 

die het legaal verblijf in België noodzakelijk maakt vormt dit geen element waardoor er zou kunnen 

besloten worden dat betrokkene het verblijfrecht alsnog zou kunnen behouden op basis van humanitaire 

elementen. Daarnaast kunnen dergelijke onderzoeken eveneens in andere lidstaten van de Europese 

Unie worden uitgevoerd. Er werd hierdoor niet aangetoond dat er in overeenstemming met art. 42 bis § 

1, 3e lid van de wet van 15-12-1980 sprake is van een gezondheidstoestand die de intrekking van het 

verblijfsrecht belemmert.  

 

Verder legt betrokkene ook nog allerhande bewijsstukken voor aangaande haar minderjarig kind “A(…) 

R(…)”. Niettegenstaande dat er ontegensprekelijk erkend wordt dat dit kind hulpbehoevend is dienen we 

toch vast te stellen dat er geen verblijfsrecht in België noodzakelijk is om in de gepaste zorgen voor het 

kind te kunnen voorzien. Uit de voorgelegde bewijsstukken blijkt namelijk, meer bepaald uit de 
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verklaring van “De Jutters – Jeugd GGZ” d.d. 02-07-2015 dat het minderjarig kind in Nederland reeds 

eerder aan onderzoeken onderworpen werd en overgeplaatst werd naar het Behandel Centrum 

Neuropsychiatrische Stoornissen voor behandeling. De noodzakelijke ondersteuning voor het kind kan 

dus eveneens daar verder gezet worden. Daarnaast blijkt uit het voorgelegde verslag van Kadodder – 

dienst thuisbegeleiding (opgesteld in januari 2018) dat er geen medische complexe behandelingen thuis 

of nood van intensieve medicatieve ondersteuning zijn en dat er momenteel geen opvolging via 

ziekenhuis, revalidatiecentrum of dergelijke is. Er werd weliswaar rekening gehouden met het feit dat het 

niet gemakkelijk is voor het minderjarig kind om met verandering om te gaan maar er was reeds sprake 

van deze problematiek voor het verblijf in België en de ouders van het minderjarig kind hebben er toen 

vrijwillig voor gekozen zich te vestigen in België. Daarom kan ook dit geen belemmering zijn om het 

verblijfsrecht alsnog in te trekken.  

 

Er werd hierdoor niet aangetoond dat er in overeenstemming met art. 42 bis § 1, 3e lid van de wet van 

15-12-1980 sprake is van een gezondheidstoestand of gezinssituatie die de intrekking van het 

verblijfsrecht belemmert.  

 

Er werden voor de kinderen ook schoolattesten voorgelegd waaruit blijkt dat de kinderen in België 

school lopen. Er staat niets de ouders in de weg om hun kinderen in te schrijven in een 

onderwijsinstelling voor het komende schooljaar op de plaats waar zij legaal kunnen verblijven. 

Daarnaast geldt in België het recht op onderwijs voor alle kinderen en jongeren die zich op het 

grondgebied bevinden. Het ontbreken van een verblijfsstatuut is geen argument voor een 

onderwijsinstelling om een leerling te weigeren. Dit vormt dus geen element waardoor de betrokkenen 

het verblijfsrecht alsnog zouden kunnen behouden.  

 

Bijgevolg is het redelijk te stellen dat betrokkene zonder problemen moet in staat zijn gevolg te geven 

aan deze intrekking van verblijfsrecht.  

 

Bij deze beslissing werd dus weldegelijk rekening gehouden met eventuele humanitaire elementen in 

overeenstemming met art. 42 bis § 1, 3e lid van de wet van 15-12-1980. Zo is de duur van het verblijf 

niet van die aard om de bindingen met het land van herkomst te verliezen. Er werd evenmin aangetoond 

door betrokkene dat haar leeftijd, gezondheidstoestand, gezinssituatie en economische situatie, sociale 

en culturele integratie in het Rijk een mogelijke belemmering vormen of een dermate ernstig belang 

vertegenwoordigen voor betrokkene dat zij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om gevolg te geven 

aan deze beslissing. In de hoedanigheid van EU-burger moet zij zich evengoed in de eigen lidstaat of in 

een andere lidstaat waar zij aan de verblijfsvoorwaarden voldoet kunnen vestigen, zich kunnen 

integreren, medische verzorging kunnen genieten, een gezinsleven of economische activiteit kunnen 

uitbouwen.  

 

Het verblijfsrecht van haar kinderen “R(…) A(…) R(…)” en “M(…) A(…) D(…) J(…)” dient eveneens 

beëindigd te worden. Zij verkregen immers het verblijfsrecht op basis van gezinshereniging met hun 

moeder. Het verblijfsrecht van de kinderen dient beëindigd te worden overeenkomstig art. 42ter § 1, 1° 

van de wet van 15-12-1980. Naast de reeds besproken humanitaire bezwaren dient tevens opgemerkt 

te worden dat de kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben en dus als EU-burgers in staat moeten 

zijn zich in elke lidstaat naar keuze te vestigen, te integreren, medische verzorging te genieten, een 

gezinsleven op te bouwen en op te groeien toch voor zover de moeder (en vader) van de kinderen in de 

desbetreffende lidstaat aan de verblijfsvoorwaarden voldoet of eventueel zou kiezen voor terugkeer in 

de eigen lidstaat (artikel 42ter § 1, 3°lid van de wet van 15-12-1980).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een enig middel werpt de verzoekende partij de schending op van artikel 42quater, §1, 3de lid van 

de Vreemdelingenwet. 

 

Het middel luidt als volgt: 

 

“Bij de toepassing van artikel 42quater §1, 1°, zoals in casu het geval is, dient derhalve rekening te 

worden gehouden met onder meer de gezondheidstoestanden van het gezin en met de problematiek in 

het land van herkomst. Verzoekster meent dat hiermee onvoldoende rekening werd gehouden. 

Verzoekster verwijst naar de problematiek van beide kinderen die is uiteengezet onder de weergave van 

de feiten. 
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- M(…) A(…) is ingeschreven op een wachtlijst voor een multidisciplinair onderzoek bij een centrum voor 

ontwikkelingsstoornissen. De wachtlijsten zijn lang. Het onderzoek is dringend en absoluut noodzakelijk. 

De bestreden beslissing voert ten onrechte aan dat een legaal verblijf niet noodzakelijk is voor het 

behoud van de plaats op de wachtlijst waarvoor dit geen noodzakelijk element zou vormen voor een 

behoud van het verblijfsrecht. Nochtans is het evident dat verzoekster samen met zijn echtgenote België 

zal moeten verlaten ingevolge de intrekking van het recht op verblijf. Het is op dat moment praktisch 

onmogelijk om de onderzoeken in België nog te laten uitvoeren temeer deze onderzoeken gekoppeld 

worden aan uitgebreide testen en opvolging door meerdere medische en psychologische teams en 

diensten, allen in België gelegen. Door de intrekking van het verblijfsrecht verliest M(…) A(…) de 

mogelijkheid om op lange termijn op constructieve wijze geholpen te worden, hetgeen nochtans 

noodzakelijk is voor zijn gezondheidstoestand, minstens wordt de opvolging van zijn 

gezondheidstoestand ernstig vertraagd. 

 

- A(…) R(…) is hulpbehoevend, gegeven dat door de bestreden beslissing niet in twijfel wordt 

getrokken. Uit de voorgelegde stukken blijkt voldoende dat het voor A(…) R(…) niet eenvoudig is om te 

gaan met veranderingen. Voor A(…) R(…) is een intensieve zorg opgebouwd waarbij A(…) R(…) thuis 

verder kan worden opgevolgd en verzorgd door beide ouders. De redenering dat dit verzoekster niet 

heeft verhinderd om naar België te komen gaat niet op. I9mmers, destijds was de ernst van de 

aandoening van A(…) R(…) nog niet gekend en kenden de ouders nog niet de weerslag van een 

dergelijke ingrijpende verandering op A(…) R(…). Thans zijn bijkomende diagnoses gesteld en kan 

enkel worden vastgesteld dat een dergelijke ingrijpende verandering A(…) R(…) volledig zal ontwortelen 

en desoriënteren. Uit het dossier blijkt dat in Nederland A(…) R(…) geplaatst werd in het 

Behandelcentrum voor Neuropsychiatrische stoornissen voor behandeling. Op vandaag kan niet worden 

gegarandeerd dat, bij een intrekking van het verblijfsrecht in België, A(…) R(…) thuis kan blijven en 

verder kan verzorgd worden door zijn ouders doch opnieuw dreigt geplaatst te worden, zoals in 

Nederland het geval was. Voor A(…) R(…) werd bovendien op 17 oktober 2017 via KOCA de nodige 

begeleiding opgestart. Deze begeleiding is absoluut noodzakelijk voor het welzijn van A(…) R(…) en er 

is geen zekerheid dat bij een terugkeer naar Nederland deze zorg met enige continuïteit en zonder 

opnieuw op jarenlange wachtlijsten te belanden, kan worden verdergezet. 

 

- De thuissituatie in Nederland 

 

Verzoekster verwijst naar het P.V. van verhoor van 18 september 2015 waarin wordt verwezen naar een 

klacht die werd neergelegd door de schoonbroer van verzoekster, de heer I(…) A(…) J(…) wegens 

bedreigingen. Verzoekster verwijst in de verklaring duidelijk naar de doodsbedreigingen die zij heeft 

ontvangen van haar zwager en de reden waarom zij ten gevolge daarvan Nederland heeft verlaten. 

Verzoekster verwijst eveneens naar de P-V’s naar aanleiding van neergelegde klachten in Nederland 

onder meer op 24 augustus 2015 naar aanleiding van de doodsbedreigingen van haar schoonbroer aan 

haar adres. Dat deze gegevens een terugkeer naar Nederland, het land van herkomst van verzoekster 

verhinderen. De beslissing schendt het artikel 42quater §1, 3de lid. Het middel is gegrond.” 

 

2.2. Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet luidt als volgt; 

 

“Art. 42quater, § 1.  

In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde binnen vijf jaar na de erkenning van 

hun recht op verblijf een einde gesteld worden aan het verblijfsrecht van de familieleden van een burger 

van de Unie die zelf geen burger van de Unie zijn en die verblijven in de hoedanigheid van familielid van 

de burger van de Unie: 

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden, het 

geregistreerd partnerschap dat aangegaan werd, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

wordt beëindigd, of er is geen gezamenlijke vestiging meer 

5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk; 

6° de minister of zijn gemachtigde trekt het verblijf van de begeleide of vervoegde burger van de Unie 

overeenkomstig artikel 44 in. 

Voor de toepassing van het eerste lid, 5°, teneinde te bepalen of de familieleden van een burger van de 

Unie een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk vormen, wordt rekening 
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gehouden met het al dan niet tijdelijke karakter van hun moeilijkheden, de duur van hun verblijf in het 

Rijk, hun persoonlijke situatie en het bedrag van de aan hen uitgekeerde steun. 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong.  

(…)” 

 

2.3. De verzoekende partijen betogen dat er onvoldoende rekening is gehouden met de 

gezondheidstoestand van beide kinderen.  

 

Betreffende M. A. stelt de bestreden beslissing het volgende: 

 

“Betrokkene legt ook een attest voor d.d. 13-04-2018 betreffende haar minderjarig kind “M(…) A(…)” 

aangaande een multidisciplinair onderzoek bij een centrum voor ontwikkelingsstoornissen. Hieruit blijkt 

dat het minderjarig kind op een wachtlijst staat. Aangezien er nog geen sprake is van een behandeling 

die het legaal verblijf in België noodzakelijk maakt vormt dit geen element waardoor er zou kunnen 

besloten worden dat betrokkene het verblijfrecht alsnog zou kunnen behouden op basis van humanitaire 

elementen. Daarnaast kunnen dergelijke onderzoeken eveneens in andere lidstaten van de Europese 

Unie worden uitgevoerd. Er werd hierdoor niet aangetoond dat er in overeenstemming met art. 42 bis § 

1, 3e lid van de wet van 15-12-1980 sprake is van een gezondheidstoestand die de intrekking van het 

verblijfsrecht belemmert.” 

 

De verzoekende partijen stellen dat het praktisch onmogelijk zal zijn om nog onderzoeken en testen te 

laten uitvoeren in België nu zij het land dienen te verlaten en het kind de mogelijkheid zal verliezen om 

op lange termijn te worden geholpen, wat nodig is gezien zijn gezondheidstoestand. Zij stellen dat de 

bestreden beslissing ten onrechte aanvoert dat een legaal verblijf niet noodzakelijk is voor het behoud 

van de plaats op de wachtlijst.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten 

bevat. Bovendien gaan de verzoekende partijen uit van een verkeerde lezing van de bestreden 

beslissing. In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat er nog geen behandelingen zijn, zoals de 

verzoekende partijen zelf aangeven, maar dat dergelijke onderzoeken eveneens in andere lidstaten van 

de Europese Unie kunnen gebeuren. De verzoekende partijen betwisten dit motief niet. In de bestreden 

beslissing kan niet worden gelezen dat de gemachtigde stelt dat het niet noodzakelijk is om in België te 

blijven om de plaats op de wachtlijst te behouden. Het betoog van de verzoekende partijen dat het 

praktisch onmogelijk zal zijn om de testen in België te laten uitvoeren als zij in het buitenland zijn, gaat 

dan ook niet op nu wordt gesteld dat deze onderzoeken ook plaats kunnen vinden in een andere 

lidstaat. 

 

Betreffende A. R. stelt de bestreden beslissing het volgende: 

 

“Verder legt betrokkene ook nog allerhande bewijsstukken voor aangaande haar minderjarig kind “A(…) 

R(…)”. Niettegenstaande dat er ontegensprekelijk erkend wordt dat dit kind hulpbehoevend is dienen we 

toch vast te stellen dat er geen verblijfsrecht in België noodzakelijk is om in de gepaste zorgen voor het 

kind te kunnen voorzien. Uit de voorgelegde bewijsstukken blijkt namelijk, meer bepaald uit de 

verklaring van “De Jutters – Jeugd GGZ” d.d. 02-07-2015 dat het minderjarig kind in Nederland reeds 

eerder aan onderzoeken onderworpen werd en overgeplaatst werd naar het Behandel Centrum 

Neuropsychiatrische Stoornissen voor behandeling. De noodzakelijke ondersteuning voor het kind kan 

dus eveneens daar verder gezet worden. Daarnaast blijkt uit het voorgelegde verslag van Kadodder – 

dienst thuisbegeleiding (opgesteld in januari 2018) dat er geen medische complexe behandelingen thuis 

of nood van intensieve medicatieve ondersteuning zijn en dat er momenteel geen opvolging via 

ziekenhuis, revalidatiecentrum of dergelijke is. Er werd weliswaar rekening gehouden met het feit dat het 

niet gemakkelijk is voor het minderjarig kind om met verandering om te gaan maar er was reeds sprake 

van deze problematiek voor het verblijf in België en de ouders van het minderjarig kind hebben er toen 

vrijwillig voor gekozen zich te vestigen in België. Daarom kan ook dit geen belemmering zijn om het 

verblijfsrecht alsnog in te trekken.” 

 

De verzoekende partijen betogen dat de verwerende partij niet kan stellen dat men al wist dat het kind 

het moeilijk heeft met verandering, maar men toch naar België is vertrokken en dit dus geen 

belemmering kan zijn. Zij betogen dat destijds de ernst van de aandoening en de weerslag op het kind 
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nog niet gekend waren, sindsdien zijn er bijkomende diagnoses gesteld en kan enkel worden 

vastgesteld dat een dergelijke ingrijpende verandering zoals het verlaten van het grondgebied het kind 

volledig zal ontwortelen. De verzoekende partijen stellen voorts dat niet kan worden gegarandeerd dat 

het kind thuis kan blijven, maar dat een plaatsing opnieuw zou dreigen. Zij stellen ook dat er geen 

zekerheid is dat de zorg die het kind nu krijgt via KOCA kan worden gegarandeerd in Nederland zonder 

opnieuw op jarenlange wachtlijsten te staan.  

 

De Raad stelt vooreerst vast dat de bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten 

bevat. Betreffende de bijkomende diagnoses waardoor een verandering, zoals het verlaten van België, 

een veel grotere impact zou hebben, stelt de Raad dat de verzoekende partijen zich beperken tot 

loutere beweringen die zij niet staven met concrete argumenten. Zij doen hiermee geen afbreuk aan de 

desbetreffende motivering van de bestreden beslissing. Waar de verzoekende partijen stellen dat niet 

kan worden gegarandeerd dat het kind niet zou worden geplaatst, stelt de Raad vast dat zij zich 

beperken tot een hypothetische situatie die zij niet staven met enig begin van bewijs. Waar zij ten slotte 

stellen dat niet kan worden gegarandeerd dat het kind opnieuw de zorg krijgt die het nu krijgt, beperken 

zij zich opnieuw tot loutere beweringen die zij niet staven. De Raad merkt op dat de bestreden 

beslissing stelt dat het kind in Nederland reeds werd ondersteund en onderzocht in een specifiek 

centrum waar de ondersteuning verder kan worden gezet. Het betoog van de verzoekende partijen doet 

geen afbreuk aan deze motivering.  

 

Ten slotte verwijzen de verzoekende partijen naar de situatie in Nederland en verwijzen zij naar een 

klacht die werd neergelegd door de schoonbroer van verzoekster wegens bedreigingen van haar 

schoonbroer aan haar adres.  

 

De bestreden beslissing stelt hierover het volgende: 

 

“Betrokkene legt echter geen enkel bewijsstuk hiervan voor. Ook nergens in het administratief dossier is 

er enig spoor van deze verklaring en/of bewijsstukken terug te vinden. Enkel op basis van een verklaring 

kan er uiteraard onmogelijk geconcludeerd worden dat in overeenstemming met art. 42 bis § 1, 3e lid 

van de wet van 15-12-1980 de gezinssituatie een mogelijke belemmering vormt of een dermate ernstig 

belang vertegenwoordigt voor betrokkene waardoor zij zich in de onmogelijkheid zou bevinden om 

gevolg te geven aan deze beslissing.” 

 

De bestreden beslissing stelt dat het gaat om loutere verklaringen en dat er hieruit niet kan worden 

geconcludeerd dat dit een dergelijk ernstige belemmering vormt waardoor zij zich in de onmogelijkheid 

zouden bevinden om gevolg te geven aan de bestreden beslissing. De verzoekende partijen tonen niet 

aan dat voornoemd motief kennelijk onredelijk is. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 
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Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien januari tweeduizend negentien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC 

 


