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 nr. 218 157 van 13 maart 2019 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VANDORMAEL 

Spoorstraat 43 

9340 LEDE 

  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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 16 oktober 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 27 augustus 2018 die 

een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 21). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 oktober 2018 met 

refertenummer 79816. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie.  

 

Gelet op de beschikking van 19 december 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

30 januari 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VANDORMAEL en van 

advocaat J. TASSENOY, die loco advocaten C. DECORDIER en T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 3 november 2016 werd verzoeker in het bezit gesteld van een verblijfskaart als familielid van 

een burger van de unie, als echtgenoot van een Belg. 

 

1.2. Op 27 augustus 2018 werd een beslissing genomen die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit is de bestreden 

beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

In uitvoering van artikel 42quater 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 er een einde gesteld aan het verblijf van: 

 

[…] 

 

Reden van de beslissing: 

 

Artikel 42quater) §1 van de wet van 15.12.1980: 

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

nietig verklaard of er is geen gezamenlijke vestiging meer. 

 

Betrokkene bekwam op 3.11.2016 het verblijfsrecht als familielid van een burger van de Unie, na 

indiending van een visumaanvraag type D, in functie van zijn Belgische echtgenote zijnde D. B. S. S. P. 

(RR. …), met wie hij op 12.08.2016 in het huwelijk trad. Intussen is de situatie van betrokkene totaal 

gewijzigd. Overeenkomstig de gegevens van het administratieve dossier blijkt immers dat betrokkene en 

mevrouw D. B. feitelijk gescheiden zijn sinds 13.11.2017 en de echtscheiding werd uitgesproken op 

29.05.2018. Het verzoekschrift daartoe werd ingediend op 19.04.2018. 

 

Betrokkenen vormen duidelijk geen familiale cel meer. Overeenkomstig art; 42quater, §1, 4° van de wet 

van 15.12.1980 kan daarom het verblijfsrecht van betrokkene beëindigd worden. 

 

Wat betreft de overweging van mogelijke humanitaire bezwaren die bij een beëindiging van het 

verblijfsrecht overeenkomstig art. 42quater, §1, laatste lid van de wet van 15.12.1980 in overweging 

moeten worden genomen, kreeg betrokkene de kans alle dienstige stavingstukken over te maken. 

 

Betrokkene legde volgende documenten voor: 

- Attest maatschappelijke orientatie; attest van inburgering dd. 26.05.2017; deelcertificaten Nederlands 

tweede taal 

- brief CM aangaande de CM-bijdrage (januari 2018); brief CM dd. 6.02.2018 aangaande de zorgpremie 

op naam van betrokkene en mevrouw D. B. 

- documenten aangaande het Plan gezondheidszorgen (NV B. SA); pensioenspaarplan arbeiders (B. 

NV) 

- arbeidsovereenkomst voor arbeiders op naam van betrokkene; loonfiche nr. 281.10 - jaar 2017; 

loonfiche tempo team 2018 (overzicht inkomsten per kwartaal en per jaar); attest van tewerkstelling 

2017 bij Synergie Belgium NV (periode 2.06.2017 - 12.09.2017) 

- Attest KBC aangaande een spaarverzekering - attest pensioensparen 2017 op naam van betrokkene  

- Internationale motorrijtuigverzekeringskaart op naam van betrokkene 

- Bijzondere voorwaarden 'Woning select' en "Gezin select" + "gezinsplan" (Baloise) dd. 18.04.2018 op 

naam van betrokkene 

- Bankdocumenten Belfius dd. 24.04.2017 en 28.04.2017 op naam van betrokkene en mevrouw D. B.  

- Akkoordvonnis Rechtbank van eerste aanleg (Familie- en jeugdrechtbank) te Brussel dd. 27.03.2018 + 

akkoordconclusie aangaande de dringende en voorlopige maatregelen dd. 20.03.2018 

 

De uitzonderingsgrond overeenkomstig art. 42 quater, § 4, 1 ° is niet van toepassing gezien betrokkene 

en mevrouw D. B. geen 3 jaar gehuwd zijn geweest. Betrokkenen zijn op 12.08.2016 gehuwd, uit de 

gegevens van het administratieve dossier blijkt dat er tot een echtscheiding werd verzocht op 

19.04.2018, dewelke door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel werd uitgesproken op 

29.05.2018. Betrokkenen zijn bijgevolg geen 3 jaar gehuwd geweest waarvan 1 jaar in het Rijk. 

  

De uitzonderingsgronden zoals voorzien in art. 42 quater, §4, 2° en 3° zijn evenmin van toepassing. 

Immers, betrokkene toont niet aan dat hij over het recht van bewaring of over een omgangsrecht 
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beschikt ten aanzien van het Belgische minderjarige kind en dat hij een eventueel omgangsrecht wel 

degelijk uitvoert, noch werden er documenten voorgelegd door betrokkene waaruit blijkt dat betrokkene 

een affectieve en financiële band heeft met zijn dochtertje, A. D. B. A. Wel integendeel. Uit het 

administratieve dossier blijkt eerder het tegendeel. Ook uit het vonnis van de Nederlandstalige 

rechtbank van eerste aanleg Brussel; Jeugdrechtbank dd. 31.05.2018 blijkt het volgende: 

 

"De jeugdrechter werd op 26 oktober 2017 bij hoogdringendheid gevorderd nadat A., toen 2 maanden 

oud, op 23 oktober in het ziekenhuis van Asse was opgenomen geweest met zware kneuzingen. Op 

basis van de toen verkregen gegevens besliste hij dezelfde dag om het kind in dat ziekenhuis te 

plaatsen en dat de contacten tussen de ouders en het kind dienden te verlopen onder het toezicht en 

volgens de richtlijnen van de medische staf. 

 

Bij beschikking van 27 oktober 2017 werd de baby tot 10 november 2017 in crisispleegplaatsing 

toevertrouwd aan de maternale groottante. 

 

Op 3 november 2017 ontving de jeugdrechter beide ouders in het kabinet. De jeugdrechter stelde vast 

dat uit al de observaties van het ziekenhuis bleek dat de moeder een goede moeder was voor de baby 

en dat de oorzaak van de kneuzingen eerder moesten worden gezocht bij de vader. Deze erkende ten 

aanzien aan de jeugdrechter dat hij intrafamiliaal geweld had gepleegd tegen zijn echtgenote. Aan de 

baby zou hij niets verkeerds hebben gedaan, 'tenminste niet waarvan hij zich bewust is'. De 

jeugdrechter observeerde dat hij op dat ogenblik in de spijtfase verkeerde van de zogenaamde 

geweldcirkel. 

 

Bij beschikking van 15 november stelde de jeugdrechter het kind onder toezicht van de sociale dienst 

met als voorwaarden dat het in het milieu van moeder zou verblijven en met een contactverbod met 

vader. 

[...] 

 

De rechtbank herhaalt wat op de zitting en eerder in kabinet werd gezegd, namelijk dat geweld, zelfs 

maar verbaal, tegen de moeder van een kleine baby en in diens nabijheid gepleegd, dit kind altijd 

ernstige schade toebrengt omdat het volledig afhankelijk is van zijn primaire zorgdraagster en het kind 

dit aanvoelt als zijnde zelf in levensgevaar. Deze doodsangst wordt nog versterkt wanneer de dader dan 

in de buurt komt van het kind en het bovendien nog, al dan niet bewust, schudt en hardhandig 

behandelt. Een kind wordt hierdoor geschaad in zijn gevoel van basisveiligheid en draagt de gevolgen 

van dit trauma voor het leven. 

[…] 

 

Vader zal hiertoe de juiste professionele hulp moeten zoeken. De sociale dienst staat te zijnder 

beschikking voor de toeleiding hiernaar, maar hij moet zelf hiertoe bereid zijn. 

 

Tot zolang dit niet is gerealiseerd kunnen contacten enkel via professionele hulpverleners gebeuren, 

zoals een bezoekruimte. Zoals hoger reeds aangehaald, liet de bezoekruimte weten enkel de opdracht 

te aanvaarden indien dit wekelijks is. Voor een baby van 9 maanden is dit in theorie juist. Zulk stabiel 

herhalingspatroon is op die leeftijd nodig opdat het kind de vader als vertrouwenspersoon ervaart. 

Echter, niet alleen is het in dit geval praktisch niet haalbaar voor de alleenstaande werkende moeder, 

maar aan de cruciale voorwaarde dat de moeder vertrouwen heeft in de vader is niet voldaan, zoals 

perfect wordt geïllustreerd in de observatie van de consulente in haar nota van 15 mei 2018: "Tijdens 

deze bezoeken merken we op dat A. zeer onrustig en gespannen is in de armen van haar vader. ... A. is 

rustiger bij de consulent" Bovendien heeft het kind door de aanwezigheid en handelingen van haar 

vader een trauma ondergaan en we mogen niet van de veronderstelling uitgaan, dat het dit zomaar kan 

verwerken. 

 

De consulente die tot nu de bezoeken begeleidde stelt zich vragen over de werkelijke intenties van 

vader. Hij is niet bezig met het contact met zijn dochter en vraagt bijvoorbeeld ook niet naar het volgend 

bezoek maar zegt wel dat hij een week-weekregeling wil. De zorg voor het kind wil hij dan 

toevertrouwen aan zijn moeder die zou overkomen vanuit Turkije, en vervolgens aan een nieuwe vrouw 

die hij nog moet zoeken. In plaats met het kind bezig te zijn tijdens de contacten, is hij bezig met zijn 

rechten en imago als vader, zelfs letterlijk door zich meteen te fotograferen met het kind in de armen en 

de foto door te streamen naar zijn familie. 
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Dit alles toont aan dat vader nog niet geïnstalleerd werd in zijn vaderschap en zich ook nog geen voor 

het welzijn van A. verantwoordelijke vader voelt. Hij staat kennelijk onder druk van zijn familie om zijn 

rechten op te eisen. Indien de consulente dit observeert, dan is het normaal dat zowel de moeder als het 

kind dat eveneens aanvoelen. 

[…] 

 

Wat betreft de elementen die het verblijf zouden rechtvaardigen zoals in 4° omschreven, daartoe legt 

betrokkene geen documenten voor. Vandaar dat art. 42 quater, §4, 4° niet van toepassing lijkt in deze 

situatie. Wel integendeel, er lijkt zelfs eerder sprake te zijn van een schrijnende situatie veroorzaakt door 

betrokkene. 

 

Voor zover mocht opgemerkt worden dat betrokkene wel degelijk tewerkgesteld is, kan gesteld worden 

dat dit inderdaad zonder meer een positief element is. Echter is dit niet afdoende om heden de 

beslissing tot intrekking van het verblijfsrecht niet te kunnen nemen. Immers, de 

bestaansmiddelenvoorwaarde, betreft een cumulatieve voorwaarde die pas in overweging kan worden 

genomen als eveneens aan één van de uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in art. 42quater, § 

4, 10 tot 4° voldaan is. 

 

Wat betreft de humanitaire elementen waarmee rekening dient gehouden te worden bij het beoordelen 

bij het beëindigen van het verblijfsrecht overeenkomstig art. 42 quater, §1, derde lid van de wet van 

15.12.1980 dient opgemerkt te worden dat betrokkene geen enkel bewijsstuk voorlegde waaruit zou 

moeten blijken dat er enig medisch bezwaar is of enig leeftijdsgebonden probleem dat het beëindigen 

van het verblijfsrecht in de weg zou kunnen staan. Verder toont betrokkene aan tewerkgesteld te zijn. 

Echter, het hebben van een job en bijhorend inkomen is geen afdoende bewijs van integratie in die zin 

dat het een intrekking van het verblijfsrecht in de weg kan staan, gezien dit een voorwaarde is om een 

min of meer menswaardig bestaan te leiden. Bovendien, indien de wetgever (in deze Europa, die ten 

grondslag ligt aan de uitzonderingen zoals opgesomd in art. 42quater §4 van de wet van 15.12.1980 

door middel van richtlijn 2003/38) vond dat tewerkstelling volstond als reden om het verblijfsrecht verder 

te zetten, ondanks de beëindigde gezinshereniging, zouden de voorwaarden zoals omschreven in artikel 

42quater, §4 niet zijn opgenomen. Bij gebrek aan contra-indicaties dient daarenboven geconcludeerd te 

worden dat de leeftijd en de gezondheidstoestand van betrokkene toelaten dat hij ook in zijn land van 

herkomst kan worden tewerkgesteld. Betrokkene is op economisch actieve leeftijd en kan zijn opgedane 

werkervaringen en de wil om te werken aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan de slag te 

gaan. Betrokkene is ook nog voldoende jong om terug te reizen en de draad in het land van herkomst 

opnieuw op te pikken (betrokkene heeft immers pas verblijfsrecht sinds 03.11.2016) of er een nieuw 

leven te starten. 

 

Wat betreft betrokkenes sociale en culturele integratie legt hij een attest maatschappelijke orientatie, 

attest van inburgering dd. 26.05.2017 en deelcertificaten Nederlands tweede taal voor. Het volgen van 

deze cursussen is verplicht. Het kennen van de regiotaai is nodig om een menswaardig bestaan te 

kunnen leiden en om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven. Bijgevolg toont dit niet aan 

dat betrokkene op een bijzondere manier reeds geïntegreerd is in België of grote moeite doet om 

geïntegreerd te geraken. Verder legt betrokkene nog allerhande documenten aangaande verschillende 

verzekeringen voor (woning, auto, gezin,..) dit gegeven bevestigt enkel dat betrokkene verzekert is 

verder zeggen deze attesten niks aangaande de integratie van betrokkene. Verder legt betrokkene nog 

attesten van een CM-ziektekostenverzekering voor. Echter, het hebben van een 

ziektekostenverzekering behoren tot de basisbehoeften om in een minimum aan waardigheid te kunnen 

leven. Het betalen van een zorgpremie is voorts verplicht voor alle personen, ouder dan 25 jaar, die 

woonachtig zijn in Vlaanderen. Deze documenten bewijzen bijgevolg niet dat betrokkene op een 

bijzondere manier geïntegreerd is in het Rijk. Betrokkene legt ook nog attesten van KBC voor 

aangaande een spaarverzekering en een attest pensioensparen. Het gegeven dat betrokkene wil 

sparen is enkel en alleen een beslissing van zichzelf, het feit dat betrokkene wil sparen is geen 

voorwaarde die gesteld word als voorwaarde van integratie. Zodoende is het redelijk te stellen dat deze 

documenten bijgevolg niet aantonen dat betrokkene op een bijzondere manier is geïntegreerd. Tot slot 

legt betrokkene nog bankdocumenten voor bij de bank Belfius dd. 24.04.2017 en 28.04.2017 

aangaande een kredietopneming op naam van betrokkene en mevrouw D. B. Het nog resterende 

bedrag dat nog verschuldigd is kan ook vanuit het land van herkomst terugbetaald worden. Dit gegeven 

vormt dan ook geen obstakel om het Rijk te verlaten. 

 

Wat het gezinsleven betreft, moet worden vastgesteld dat betrokkene en mevrouw D. B. geen familiale 

cel meer vormen. Zij leven gescheiden sinds 13.11.2017 en de echtscheiding werd uitgesproken op 
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29.05.2018. Wat betreft het gemeenschappelijk kind dient opgemerkt te worden dat betrokkene niet 

afdoende heeft aangetoond over het recht van bewaring of over een omgangsrecht te beschikken. 

Nergens uit het dossier blijkt dat betrokkene momenteel financieel bijdraagt aan de opvoeding van het 

kind noch blijkt dat hij nog contacten zou onderhouden met het kind. Uit het vonnis blijkt dat betrokkene 

geen interesse vertoont voor het kind; voor zover betrokkene wel degelijk contacten zou onderhouden, 

dient opgemerkt te worden dat niets hem belet om een regeling te treffen vanuit Marokko. Er kunnen 

namelijk afspraken gemaakt worden tussen de moeder van het kind van betrokkene en hemzelf dat het 

kind haar vader met enige regelmaat kan zien en betrokkene zo toch zijn vaderschap kan uitoefenen. 

Heden is niet aangetoond dat betrokkene een affectieve band heeft met zijn Belgisch minderjarig kind; 

het belang van het kind kan dan ook niet geschaad worden. Het staat betrokkene vrij middels de 

moderne communicatiemogelijkheden contact te zoeken dan wel banden te onderhouden met zijn 

dochter vanuit het land van herkomst. 

Het akkoordvonnis van de Rechtbank van eerste aanleg (Familie- en jeugdrechtbank) te Brussel dd. 

27.03.2018 doet hier geen afbreuk aan aangezien dit dringende en voorlopige maatregelen betreffen en 

er momenteel een recenter vonnis is van de jeugdrechtbank. 

 

Gezien het geheel van de voorgelegde documenten en de bovenvernoemde overwegingen lijkt het niet 

inhumaan het verblijfsrecht van betrokkene heden te beëindigen. 

 

Bijgevolg wordt het recht op verblijf van betrokkene ingetrokken. De F-kaart van betrokkenen dient 

gesupprimeerd te worden. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In het verzoekschrift voert verzoeker een middel aan dat hij uiteenzet als volgt:  

 

“Dat conform artikel 39/2, § 2 van de wet van 15 december 1980 verzoeker de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen vraagt dat de bestreden beslissing van de Commissaris — Generaal voor 

de Vluchtelingen en Staatslozen zou worden vernietigd of hervormd ofwel omdat aan de beslissing een 

substantiële onregelmatigheid kleeft doch vooral omdat er essentiële elementen ontbreken die inhouden 

dat de Raad niet kan komen tot de 1° bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende 

onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen; 

 

Dat verzoeker en Mevrouw S. D. B. elkaar hebben leren kennen in Izmir (Turkije) tijdens de vakantie 

aldaar van laatstgenoemde in 2015 en ook verliefd zijn geworden op elkaar, in zoverre dat zij op 

12.8.2016 te Izmir in het huwelijk zijn getreden waarbij 1 kind is geboren geworden uit volle liefde, nl. A. 

A. – D. B., geboren te Aalst op 24.8.2017 en thans wonende te (…) bij de moeder: 

 

Dat Mevrouw D. B. S. naar België wenste te komen wonen, ook gezien haar werk, wat is gebeurd; 

 

Dat verzoeker toegeeft dat de relatie met zijn echtgenote niet geslaagd is en zij samen besloten uit de 

echt te scheiden wat geschiedde bij vonnis dd. 29.5.2018, uitgesproken door de Rechtbank van de 

Aanleg te Brussel, vonnis hetwelk werd betekend op 17.7.2018 (stuk 1) en dus pas op 15.9.2018 

definitief werd wegens gebrek aan hoger beroep, terwijl de bestreden beslissing reeds werd genomen 

op 27.8.2018, dus nog voor deze definitiefwording wat een substantiële onregelmatigheid uitmaakt: 

 

Dat inderdaad diende gewacht te worden, minstens tot wanneer de overschrijving  van het beschikkend 

gedeelte van het echtscheidingsvonnis is geschied vooraleer kwestige bestreden beslissing te nemen, 

wat niet is gebeurd; 

 

Dat A. werd geboren op 24.8.2017 en partijen reeds uit elkaar gingen in oktober 2017 of amper 2 

maanden na de geboorte, waarbij verzoeker met het kind nooit alleen is geweest doch steeds met de 

moeder van A. samen zodat de beschuldigingen van eventuele mishandeling van het kind (kneuzingen) 

door verzoeker uit de lucht zijn gegrepen; 

Dat er op heden geen enkel bewijs noch definitieve uitspraak voorligt waaruit zou blijken dat verzoeker 

zich aan dergelijke vergrijpen zou schuldig gemaakt hebben; 

 

Dat hij inderdaad geen recht van bewaring heeft over A. doch hij heeft wel degelijk contact met zijn 

dochter en dit via Mevrouw M. V. E., consulente van de sociale dienst bij de Jeugdrechtbank te Brussel 

en dit recent nog op 14.9.2018 om 10u30 bij de tante van Mevrouw D. B. S.(stuk 2 ); 
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Dat hij via deze consulente zich ook laat informeren over A. (stuk 3 - mails), alsook dringt hij steeds aan 

bij haar op het mogen zien van zijn dochtertje (stuk 4 ); 

 

Dat verzoeker zich derhalve niets zou aantrekken van wat er met A. gebeurde tijdens haar 1e levensjaar 

en nu, is compleet uit de lucht gegrepen, de mails in de inventaris der stukken liegen er niet om; 

 

Dat verzoeker bovendien zou verklaard hebben dat hij week-weekregeling voor A. wenst waarbij zijn 

moeder zou overkomen uit Turkije - wat zijn familie op heden zelfs nog niet heeft gedaan - en hij een 

nieuwe vrouw aan het zoeken is, is volledig gelogen, dit ten einde verzoeker in een zodanig slecht 

daglicht te plaatsen dat hij België zou moeten verlaten, wat hem ook door zijn ex — echtgenote wordt 

bevestigd, nl. dat zij er alles zou aan doen om hem het recht op contact met A. te beletten door hem te 

laten uitwijzen, waardoor uiteraard haar wens zou uitkomen; 

Dat dit tevens kadert in de beschuldigingen van mishandeling geuit door zijn ex - vrouw tegenover hem; 

Dat evenwel er geen enkel bewijs daarvan voorligt om reden dat deze er ook niet zijn; 

 

Dat tevens vertrouwelijke gegevens uit het dossier van Jeugdrechtbank en Familierechtbank zomaar te 

grabbel worden gegooid van de diensten van het Commissariaat - Generaal voor de Vluchtelingen en 

Staatslozen, wat verzoeker en zijn raadsman grote ogen doen opzetten voor wat betreft miskenning van 

de rechten van verzoeker in het kader van de europese GDPR - wetgeving; 

Dat dit een 2e substantiële onregelmatigheid betreft waarvoor verzoeker de vernietiging der beslissing 

vordert; 

Dat ondergeschikt zeker ook humanitaire redenen meespelen in het verzoek tot vernietiging: 

Verzoeker heeft geen strafblad, noch in Turkije, noch in België, heeft een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur bij de firma B. te Wetteren (stuk 5 ), heeft de nodige attesten van inburgering ( stuk 6) 

en maatschappelijke oriëntatie (stuk 7), behaalde 89 % in zijn opleiding Nederlands zowel mondeling 

(stuk 8) als schriftelijk (stuk 9), alsook 82 % op Breaktrough publiek (stuk 10 ) als persoonlijk (stuk 11), 

betaalt hij mee belastingen ( stuk 12), huurt hij een appartement te Aalst waarvoor brandverzekering 

werd afgesloten ( stuk 13 ), alsook een gezinspolis (stuk 14), betaalt hij mee voor de Zorgkas (stuk 15), 

doet hij aan pensioensparen ( stuk 16 ), is zijn voertuig geldig verzekerd ( stuk 17 ) doch wat hem het 

nauwst aan het hart ligt, is dat bij eventuele uitwijzing, hij zijn dochtertje A. niet meer zal kunnen zien 

(opgroeien) gezien hijzelf een sterke band met zijn kindje wil opbouwen, hier in België, gezien Mevrouw 

D. B. zeker niet naar Turkije zal afreizen om A. haar vader te laten bezoeken, zoveel is zeker; 

 

Dat het scheiden van een kind met de ouders of één van hen, inhumaan en onwettelijk is, conform de 

europese regelgeving; 

 

Dat hij trouwens zonder daartoe te zijn veroordeeld spontaan 90 euro maandelijkse alimentatie betaalt ( 

stukken 18,19 en 20) voor A.; 

 

Dat bovendien verzoeker een Turk is (een westers getint land met westerse normen ) en geen 

Marokkaan, zoals verkeerdelijk in de bestreden beslissing wordt vermeld; 

 

Dat Mevrouw D. B. wenst dat verzoeker geen enkel contact meer zou hebben met A. en daartoe alles in 

het werk stelt, zoals recentelijk op 25.8.2018 dat verzoeker voor de le verjaardag van zijn dochtertje een 

paar gouden oorringen aan de voordeur van Mevrouw D. B. (zonder te bellen of te kloppen) had 

gehangen waarvoor zij onmiddellijk klacht indiende wegens... .belaging ! 

Dat verzoeker voldoende Nederlands verstaat om conform artikel 39/60 van de wet van 15.12.1980 in 

deze taal gehoord te worden op de zitting, alsook dit verzoekschrift in het Nederlands is opgesteld en 

ondertekend wordt door zijn raadsman, bij wie hij ook zijn woonplaats kiest; 

Dat de uiteenzetting van bovenvermelde feiten aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de 

bestreden beslissing verzoeker een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zal berokkenen, nu hij een 

dochtertje heeft van 1 jaar dat hij mee wenst zien op te groeien, net zoals Mevrouw D. B. als moeder 

van A.; 

Dat verzoeker derhalve de nietigverklaring vordert van de bestreden beslissing om reden van 

substantiële onregelmatigheden in die zin dat reeds een beslissing werd genomen nog voor het 

echtscheidingsvonnis definitief is geworden door overschrijving in de registers van de burgerlijke stand, 

alsook dat strikt vertrouwelijke informatie in de dossiers voor de Jeugdrechtbank en Familierechtbank 

zomaar te grabbel worden gegooid is strijd met de europese GDPR - wetgeving, terwijl in 

ondergeschikte orde verzoeker de vernietiging of hervorming vordert van de bestreden beslissing om 

alle hierboven vermelde humanitaire redenen; 
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Dat verzoeker deze bovenvermelde gegevens nog verder wenst uit te werken in een synthesememorie;” 

 

2.2. In de nota met opmerkingen werpt de verwerende partij op dat het aangevoerde middel in het 

verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten van een middel die hier in de rechtspraak wordt 

aangegeven, met name de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de 

wijze waarop die regel door de bestreden behandeling werd geschonden. Zij voert aan dat de niet-

naleving van deze vereiste de onontvankelijkheid van het beroep tot gevolg heeft. 

 

2.3. In de synthesememorie betoogt verzoeker:  

 

“Verweerder meent het ingestelde hoger beroep door verzoeker als onontvankelijk te laten gelden om 

reden dat er geen middelen zouden zijn ingeroepen geworden die de ondersteuning van het beroep 

verrechtvaardigen. 

 

Er dient een duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel te bestaan alsook van de wijze 

waarop die regel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden, aldus verweerder. 

 

Verzoeker verwees reeds in zijn verzoekschrift naar de schending van de rechten van de mens en meer 

bepaald op artikel 1,2) van het Protocol nr. 7 bij het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 

Mens en de Fundamentele Vrijheden (Straatsburg 22.11.1984) dat bepaalt dat" een vreemdeling enkel 

kan worden uitgezet voor de uitoefening van zijn rechten ingevolge 1e lid a), b) en c) van dit artikel, 

wanneer een zodanige uitzetting noodzakelijk is in het belang van de openbare orde of is gebaseerd op 

redenen van nationale veiligheid ", wat in casu niet het geval is. 

 

Evenzeer schending van artikel 5 van ditzelfde Protocol is aan de orde in huidige casus: " Echtgenoten 

hebben gelijke rechten en verantwoordelijkheden van civielrechtelijke aard, zowel onderling als in hun 

betrekkingen met hun kinderen, wat betreft het huwelijk, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan. 

Dit artikel belet de Staten niet de in het belang van de kinderen noodzakelijke maatregelen te nemen 

(wat in casu niet het geval is ). 

 

Doch vooral artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden dat het recht op eerbiediging van privé -, familie en het gezinsleven inhoudt: 1." 

éénieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie - en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie, " en 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van 

dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in 

het belang van de nationale veiligheid, openbare veiligheid of economisch welzijn van het land, het 

voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, bescherming van de gezondheid of goede zeden 

of voor bescherming van de rechten en vrijheden van anderen". Ook hier is dit laatste niet het geval. 

 

Verzoeker is vader van een in België geboren kind dat tevens de Turkse nationaliteit bezit wat hem 

dezelfde rechten en verantwoordelijkheden oplevert als de moeder conform bovenvermeld artikel 8 en 

artikel 5 van Protocol nr. 7 bij het Verdrag dd. 22.11.1984, wat bij uitzetting een ernstige schending van 

zijn rechten als vader voor zijn kind zou inhouden, temeer de internationale wetgeving vooral 

gezinshereniging hoog in het vaandel draagt en deze dus niet zomaar kan afgenomen worden van 

verzoeker, die in België bovendien volledig geïntrigeerd en ingeburgerd is op alle mogelijke vlakken. 

 

Deze middelen worden ter ondersteuning van zijn hoger beroep ingeroepen door verzoeker. 

 

Dat bovendien een eerste substantiële onregelmatigheid is vastgesteld geworden in de beslissing van 

verweerder om de kracht van gewijsde van het echtscheidingsvonnis tussen verzoeker en Mevrouw D. 

B. S. niet af te wachten vooraleer een beslissing tot uitwijzing te nemen, die onder de feiten uitgebreid 

werden toegelicht. 

 

Dat tevens vertrouwelijke gegevens uit het dossier van Jeugdrechtbank en Familierechtbank zomaar te 

grabbel worden gegooid van de diensten van het Commissariaat - Generaal voor de Vluchtelingen en 

Staatslozen, wat verzoeker en zijn raadsman grote ogen doen opzetten voor wat betreft miskenning van 

de rechten van verzoeker in het kader van de europese GDPR - wetgeving; 

Dat dit een 2e substantiële onregelmatigheid betreft waarvoor verzoeker de vernietiging der beslissing 

vordert; 

 

Dat ondergeschikt zeker ook humanitaire redenen meespelen in het verzoek tot vernietiging: 
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Verzoeker heeft geen strafblad, noch in Turkije, noch in België, heeft een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur bij de firma B. te Wetteren ( stuk 5 ), heeft de nodige attesten van inburgering ( stuk 6 ) 

en maatschappelijke oriëntatie (stuk 7 ), behaalde 89 % in zijn opleiding Nederlands zowel mondeling 

(stuk 8 ) als schriftelijk ( stuk 9 ), alsook 82 % op Breaktrough publiek (stuk 10) als persoonlijk (stuk 11), 

betaalt hij mee belastingen ( stuk 12 ), huurt hij een appartement te Aalst waarvoor brandverzekering 

werd afgesloten ( stuk 13 ), alsook een gezinspolis (stuk 14 ), betaalt hij mee voor de Zorgkas (stuk 15 ), 

doet hij aan pensioensparen ( stuk 16), is zijn voertuig geldig verzekerd (stuk 17) doch wat hem het 

nauwst aan het hart ligt, is dat bij eventuele uitwijzing, hij zijn dochtertje A. niet meer zal kunnen zien 

(opgroeien ) gezien hijzelf een sterke band met zijn kindje wil opbouwen, hier in België, gezien Mevrouw 

D. B. zeker niet naar Turkije zal afreizen om A. haar vader te laten bezoeken, zoveel is zeker; 

 

Dat het scheiden van een kind met de ouders of één van hen, inhumaan en onwettelijk is, conform de 

europese regelgeving, hetwelk verzoeker uitgebreid heeft toegelicht hierboven in zijn synthesememorie;  

Dat hij trouwens zonder daartoe te zijn veroordeeld spontaan 90 euro maandelijkse alimentatie betaalt ( 

stukken 18, 19 en 20 ) voor A.; 

 

Dat bovendien verzoeker een Turk is (een westers getint land met westerse normen ) en geen 

Marokkaan, zoals verkeerdelijk in de bestreden beslissing wordt vermeld; 

 

Dat Mevrouw D. B. wenst dat verzoeker geen enkel contact meer zou hebben met A. en daartoe alles in 

het werk stelt, zoals recentelijk op 25.8.2018 dat verzoeker voor de 1e verjaardag van zijn dochtertje een 

paar gouden oorringen aan de voordeur van Mevrouw D. B. ( zonder te bellen of te kloppen) had 

gehangen waarvoor zij onmiddellijk klacht indiende wegens... .belaging ! 

 

Dat verzoeker voldoende Nederlands verstaat om conform artikel 39/60 van de wet van 15.12.1980 in 

deze taal gehoord te worden op de zitting, alsook dit verzoekschrift in het Nederlands is opgesteld en 

ondertekend wordt door zijn raadsman, bij wie hij ook zijn woonplaats kiest; Dat de uiteenzetting van 

bovenvermelde feiten aantonen dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

verzoeker een moeilijk te herstellen ernstig nadeel zal berokkenen, nu hij een dochtertje heeft van 1 jaar 

dat hij mee wenst zien op te groeien, net zoals Mevrouw D. B. als moeder van A.; 

 

Dat verzoeker derhalve de nietigverklaring vordert van de bestreden beslissing om reden van schending 

van fundamentele internationaal vastgelegde rechten en vrijheden, zoals hierboven uiteengezet, alsook 

wegens substantiële onregelmatigheden in die zin dat reeds een beslissing werd genomen nog voor het 

echtscheidingsvonnis definitief is geworden door overschrijving in de registers van de burgerlijke stand, 

alsook dat strikt vertrouwelijke informatie in de dossiers voor de Jeugdrechtbank en Familierechtbank 

zomaar te grabbel worden gegooid is strijd met de europese GDPR - wetgeving, terwijl in 

ondergeschikte orde verzoeker de vernietiging of hervorming vordert van de bestreden beslissing om 

alle hierboven vermelde humanitaire redenen; 

 

Om deze redenen, 

Behage het de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, 

De bestreden beslissing dd. 27.8.2018 te vernietigen en er de nodige gevolgen aan te willen verlenen.” 

 

2.4. Naar luid van artikel 39/81, zevende lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de 

vreemdelingenwet) “doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 

39/60.” 

 

Naar luid van artikel 39/60 van de vreemdelingenwet mogen geen andere middelen worden aangevoerd 

dan die welke in het verzoekschrift of in de nota uiteengezet zijn. Artikel 39/69, §1, 4°, van de 

vreemdelingenwet bepaalt dat het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de 

feiten en de middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. De 

uiteenzetting van een middel vereist dat de rechtsregel wordt aangeduid die zou zijn geschonden, 

alsook de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS nr. 

144.252 van 9 mei 2005).  

 

Uit de lezing van het middel, zoals aangevoerd in het inleidende verzoekschrift, blijkt inderdaad niet dat 

verzoeker daarin enige rechtsregel aanvoert. Verzoeker houdt een uitvoerige feitelijke uiteenzetting, 

maar daaruit blijkt niet dat de bestreden beslissing op een onjuiste feitelijke of juridische grondslag zou 
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berusten. Het komt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet toe uit een 

dergelijke feitenuiteenzetting een middel te gaan distilleren.  

 

Waar verzoeker verwijst naar de “europese GDPR-wetgeving” en naar gegevens die “te grabbel worden 

gegooid door de diensten van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen”, ziet 

de Raad niet goed in op welke wijze verzoekers betoog in verband kan worden gebracht met de 

beoordeling door de Dienst Vreemdelingzaken van de door verzoeker ingeroepen elementen in het licht 

van artikel 42quater, §4, 1°, van de vreemdelingenwet. De Dienst Vreemdelingenzaken was er in de 

bestreden beslissing toe gehouden over de door verzoeker ingeroepen elementen te motiveren, wat zij 

heeft gedaan. Verzoeker verduidelijkt nergens waarom en welke bepaling uit de Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 

verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) werd geschonden.  

 

In de synthesememorie verwijst verzoeker naar de artikelen 1, 2 en 5 van het protocol nr. 7 bij het 

EVRM en naar artikel 8 van het EVRM. Hiermee geeft hij echter een nieuwe juridische grondslag aan 

het middel, hetgeen hij op grond van de artikelen 39/60 en 39/81 van de vreemdelingenwet niet vermag 

te doen. De uitbreiding van het middel in de synthesememorie is bijgevolg niet ontvankelijk.  

 

De verwerende partij dient dan ook te worden bijgetreden waar zij opwerpt dat in het verzoekschrift 

geen rechtsregel wordt aangeduid die zou zijn geschonden.  

 

De exceptie is gegrond.  

 

Bij gebreke aan een ontvankelijk middel is het beroep zelf onontvankelijk. 

 

3. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

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

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien maart tweeduizend negentien door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


