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 nr. 251 754 van 26 maart 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. MBOG 

Jozef Buerbaumstraat 44 

2170 MERKSEM 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 26 december 2020 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 27 november 2020 

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 29 december 2020 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 februari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. MBOG, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat L. BRACKE, die loco advocaten C. DECORDIER & T. BRICOUT verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 27 november 2020 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

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

grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 42 quater 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: 

 

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

bijlage 19ter dd. 13.05.2019, in functie van K.A. (…) (RR: (…)), de Nederlandse WS-partner van zijn 

moeder (betrokkenes stiefmoeder dus). 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat de referentiepersoon het Rijk heeft verlaten sinds 

05.03.2020. 

Vandaar dat overeenkomstig artikel 42quater, §1, 2° van de wet van 15.12.1980 er een einde kan 

gesteld worden aan het verblijfsrecht van betrokkene. 

 

Overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid van dezelfde wet dient rekening gehouden te worden met 

de humanitaire situatie van betrokkene alvorens een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht. Daartoe 

werd betrokkene op 19.05.2020 per brief uitgenodigd zijn situatie toe te lichten. Deze brief werd op 

25.05.2020 aan hem betekend. Betrokkene legde volgende documenten voor: 

- Schoolattest H.G. (…) dd. 27.05.2020 en schoolrapporten. 

- Loonfiches Randstad – vakantiejob 

- Begeleidend schrijven dd. 01.06.2020 van de moeder van betrokkene 

 

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

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

beëindigen van het verblijfsrecht in de weg zou kunnen staan. Betrokkene is nog voldoende jong om, 

samen met zijn moeder, terug te reizen en de draad in het land van herkomst opnieuw op te pikken 

(betrokkene heeft immers pas verblijfsrecht sinds 13.05.2019) of er samen een nieuw leven te starten. 

De duur van betrokkenes legaal verblijf in België is nog erg kort waardoor mag aangenomen worden dat 

betrokkene nog voldoende verbondenheid voelt met het land van herkomst of origine. Betrokkene heeft 

immers 15 jaar lang in het land van herkomst of origine gewoond en is daar opgegroeid. Betrokkenes 

moeder stelt verder in haar brief dd. 01.06.2020 dat zij omwille van de sociaaleconomische situatie in 

Suriname naar België zijn afgereisd. Dit kan echter niet blijken uit het dossier, betrokkene verkreeg het 

verblijfsrecht op basis van gezinshereniging. Dit economisch motief werd ook aangehaald bij de 

asielaanvraag van betrokkenes moeder. Er werd niets voorgelegd ter staving van deze stelling. Uit het 

dossier blijkt bovendien dat betrokkenes moeder op 15.10.2020 heeft verklaard haar middelbaar 

onderwijs in het land van herkomst voltooid te hebben en dat zij aldaar 22 jaar in het Academisch 

Ziekenhuis als interieurontwerpster gewerkt heeft. Evenmin werden bewijsstukken voorgelegd met 

betrekking tot de stelling dat zij en haar zoon haast geen bindingen meer zouden hebben in het land van 

herkomst. Zoals reeds gesteld, zij hebben er immers jarenlang verbleven, tegenover slechts twee jaar in 

België, waardoor het behoudens bewijs van het tegendeel redelijk te stellen is dat de mate van 

verbondenheid met België niet kan opwegen. Bovendien blijkt de vader van betrokkene nog in Suriname 

te wonen, net als andere familieleden waar betrokkenes moeder wel degelijk nog contacten mee 

onderhoudt, waaronder betrokkenes grootmoeder en oom. Ook blijkt betrokkenes moeder daarnaast 

een sociaal netwerk te hebben in het land van herkomst, waar zij – behoudens bewijs van het tegendeel 

– opnieuw, desgevallend tijdelijk, op kan terugvallen, samen met betrokkene tot zij op eigen benen kan 

staan en op gelijkwaardige wijze de zorg voor betrokkene kan opnemen. Zij heeft immers een jaar lang 

bij een vriendin gewoond (cfr. verklaring dd. 15.10.2020). Het is niet omdat betrokkene en zijn moeder 

twee jaar geleden in het kader van gezinshereniging geëmigreerd zijn en dat deze relatie vervolgens op 

de klippen gelopen is nadat referentiepersoon het Rijk heeft verlaten, dat een terugkeer voor betrokkene 

naar het land van herkomst heden onmogelijk zou zijn. Er ligt niets voor waaruit kan blijken dat alle 

familiale en vriendschapsbanden louter door deze verhuis zouden zijn doorgeknipt, noch dat mevrouw 

niet in staat zou zijn om er terug werk en een woning te vinden, betrokkene terug in te schrijven in een 

onderwijsinstelling en zij hun oude leven terug zouden kunnen oppikken of samen een nieuwe start 

zouden kunnen nemen. Wat betreft de sociale- en culurele integratie legt betrokkene een schoolattest 

voor van het H.G. (…) dd. 27.05.2020 waaruit blijkt dat betrokkene er sinds 01.09.2019 school loopt, en 

enkele schoolrapporten waaruit over het algemeen goeie resultaten en attitude blijken. Het is natuurlijk 

zonder meer een positief element dat betrokkene het recht op onderwijs serieus opneemt en de kans op 

scholing in het buitenland als een leerrijke ervaring heeft beschouwd die hij met beide handen heeft 

gegrepen. Volgens de aankomstverklaring dd. 12.11.2018 is betrokkene in het Rijk aangekomen op 
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15.09.2018. Dit betekent dat hij in de jaren voorafgaand aan zijn komst naar België onderwijs in het land 

van herkomst heeft genoten. De voorgelegde attesten tonen aan dat betrokkene de mogelijkheid heeft 

gekregen om hier onderwijs te volgen en hij zodoende geen leerachterstand heeft opgelopen. Het is 

daarom redelijk te stellen dat opnieuw aansluiten bij het onderwijs in het land van herkomst en in zijn 

moedertaal, alvast geen probleem zou mogen vormen. Verder blijkt uit de voorgelegde loonfiches van 

Randstad en de brief dd. 01.06.2020 van de moeder van betrokkene dat betrokkene een vakantiejob 

heeft uitgeoefend. Dit betreft klaarblijkelijk een fijne werkervaring dewelke betrokkene bij zijn 

meerderjarigheid indien gewenst kan aanwenden in het land van herkomst. Uit een vakantiejob kan 

geen economische integratie blijken in die zin dat het een beletsel kan vormen voor het nemen van 

huidige beslissing. Uit geen van voorgaande elementen overigens kunnen hinderpalen blijken of kan 

een integratie blijken in die mate dat het het beëindigen van het verblijfsrecht in de weg kan staan. 

 

Er ligt verder niets ter staving voor die het vermoeden van betrokkenes moeder zou kunnen bevestigen 

dat betrokkene psychologische problemen zou ontwikkelen in het land van herkomst of ten gevolge van 

de remigratie. Wat betreft de gezinssituatie tot slot, kan dienstig opgemerkt worden dat de 

referentiepersoon het Rijk verlaten heeft. De moeder van betrokkene verblijft illegaal in het Rijk. Nadat 

haar aanvraag tot gezinshereniging werd afgewezen op 07.11.2019, werd ook recentelijk haar 

asielaanvraag afgesloten met een weigeringsbeslissing. Het is voornamelijk in het belang van de 

minderjarige dat hij niet wordt gescheiden van zijn moeder. Er zijn aldus geen tegenindicaties in het 

dossier terug te vinden die een terugkeer naar het land van herkomst of origine verhinderen. 

 

Gezien het geheel van bovenstaande elementen kan niet gesteld worden dat betrokkene duurzaam 

verankerd is in België en een beëindiging van het verblijfsrecht dus niet evenredig zou zijn. 

 

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

gesupprimeerd te worden.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Ambtshalve dient de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) na te gaan of de 

verzoekende partij over de rechtens vereiste hoedanigheid en procesbekwaamheid beschikte bij het 

indienen van haar beroep, gezien het verzoekschrift niet vermeldt dat haar ouders optreden als 

wettelijke vertegenwoordigers.  

  

Niettegenstaande in ons rechtsstelsel een minderjarige als handelingsonbekwaam wordt beschouwd, 

hetgeen tot gevolg heeft dat een minderjarige vertegenwoordigd dient te zijn door haar ouder(s) of haar 

voogd om op een rechtsgeldige wijze een beroep in te dienen bij de Raad, wordt op deze algemene 

regel een uitzondering aanvaard, met name wanneer het een minderjarige betreft, die geen infans meer 

is en over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt, telkens het rechten betreft die aan zijn 

persoon zijn verbonden. In casu bestaat er geen twijfel over het feit dat het beroep ingesteld door de 

verzoekende partij betrekking heeft op rechten die aan haar persoon zijn verbonden. De vraag stelt zich 

of de verzoekende partij over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zelf haar beroep in te 

dienen. Gezien de leeftijd van de verzoekende partij ten tijde van het instellen van haar beroep, met 

name meer dan zeventien jaar en twee maand, is de Raad van oordeel dat de verzoekende partij over 

voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om een beroep bij de Raad in te dienen.  

  

Onderhavig beroep is aldus ontvankelijk. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991). 

 

De verzoekende partij licht haar enig middel toe als volgt: 

 

“Volgens de bepalingen van artikel 3 van de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen dienen de motieven van beslissingen correct zijn. Beslissingen die niet correct 

worden gemotiveerd dienen vernietigd te worden. 
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De bestreden beslissing in casu is niet correct gemotiveerd omdat de verwerende partij geen rekening 

heeft gehouden met alle essentiële elementen van het dossier. Indien de verwerende partij rekening 

gehouden zou hebben met bepaalde elementen dan zou dit aanleiding kunnen geven tot een andere 

beslissing. 

 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de verwerende partij geen rekening heeft 

gehouden met het feit dat verzoeker reeds als regelmatige leerling school loopt en dat de onderbreking 

in het midden van het schooljaar een verlies van het jaar met zich zou meebrengen. 

 

Men kan verzoeker niet verwijten dat hij zich als regelmatige leerling had ingeschreven vermits hij op het 

moment van zijn inschrijving reeds over een verblijfsvergunning beschikte. Verzoeker kon erop rekening 

dat hij zijn studies hier in België ging afmaken. 

 

De verwerende partij heeft evenmin rekening gehouden met het psychologische en emotionele schade 

die de terugkeer van verzoeker naar zijn land van herkomst met zich kan meebrengen. Verzoeker komt 

uit een land waar zijn toekomstperspectieven zeer klein waren. Zijn familie beschikt over zeer beperkte 

middelen om financieel voor hem te zorgen. In België heeft verzoeker voor de eerste keer in zijn leven 

de kans gehad om te studeren en te werken. Hij heeft die kans ook gegrepen zoals het uit de 

schoolrapporten en de loonfiches blijkt. In geval van terugkeer naar zijn land van herkomst zal hij 

emotioneel aangetast worden, hetgeen een moeilijk te herstellen ernstige schade met zich kan 

meebrengen. 

 

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing de bepalingen van 

artikel 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen 

schendt.” 

 

3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 verplicht de overheid ertoe in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" 

wijze. Het begrip "afdoende" impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet 

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

  

De Raad merkt op dat de bestreden beslissing duidelijk het determinerende motief aangeeft op basis 

waarvan deze werd genomen. Er wordt immers verwezen naar artikel 42quater, §1, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet en naar 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. Daarnaast 

wordt er verduidelijkt dat de verzoekende partij het verblijfsrecht bekwam als familielid van een burger 

van de Unie, na indiening van een bijlage 19ter op 13 mei 2019 in functie van haar Nederlandse 

stiefmoeder, dat uit de gegevens van het Rijksregister blijkt dat de referentiepersoon het Rijk heeft 

verlaten sinds 5 maart 2020, dat er vandaar een einde kan gesteld worden aan het verblijfsrecht van de 

verzoekende partij. De verwerende partij heeft vervolgens gemotiveerd dat overeenkomstig artikel 

42quater, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet dient rekening gehouden te worden met de 

humanitaire situatie van de verzoekende partij alvorens een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht, 

dat de verzoekende partij op 19 mei 2020 per brief werd uitgenodigd om haar situatie toe te lichten, dat 

deze brief haar op 25 mei 2020 werd betekend en dat zij volgende documenten voorlegde: een 

schoolattest van 27 mei 2020 en schoolrapporten, loonfiches van Randstad over een vakantiejob en een 

begeleidend schrijven van haar moeder van 1 juni 2020. De verwerende partij gaat vervolgens over tot 

een beoordeling van de voorgelegde stukken en de daarin aangevoerde elementen, motiveert tevens 

over de gezondheidstoestand van de verzoekende partij, haar leeftijd, de duur van haar verblijf in het 

Rijk, haar economische situatie, de mate waarin de verzoekende partij bindingen heeft met haar land 

van oorsprong, haar gezinssituatie en haar sociale en culturele integratie, en komt uiteindelijk tot de 

conclusie dat gezien het geheel van bovenstaande elementen niet kan gesteld worden dat de 

verzoekende partij duurzaam verankerd is in België en dat een beëindiging van het verblijfsrecht dus 

niet evenredig zou zijn, dat het recht op verblijf van de verzoekende partij bijgevolg wordt beëindigd, dat 

haar F-kaart dient te worden gesupprimeerd. 

 

Waar de verzoekende partij stelt dat uit de motieven van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de 

verwerende partij geen rekening heeft gehouden met het feit dat zij reeds als regelmatige leerling school 

loopt en dat de onderbreking in het midden van het schooljaar een verlies van het jaar met zich zou 
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meebrengen, kan zij niet worden gevolgd. Immers blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing wat 

volgt: “Wat betreft de sociale- en culurele integratie legt betrokkene een schoolattest voor van het H.G. 

(…) dd. 27.05.2020 waaruit blijkt dat betrokkene er sinds 01.09.2019 school loopt, en enkele 

schoolrapporten waaruit over het algemeen goeie resultaten en attitude blijken. Het is natuurlijk zonder 

meer een positief element dat betrokkene het recht op onderwijs serieus opneemt en de kans op 

scholing in het buitenland als een leerrijke ervaring heeft beschouwd die hij met beide handen heeft 

gegrepen. Volgens de aankomstverklaring dd. 12.11.2018 is betrokkene in het Rijk aangekomen op 

15.09.2018. Dit betekent dat hij in de jaren voorafgaand aan zijn komst naar België onderwijs in het land 

van herkomst heeft genoten. De voorgelegde attesten tonen aan dat betrokkene de mogelijkheid heeft 

gekregen om hier onderwijs te volgen en hij zodoende geen leerachterstand heeft opgelopen. Het is 

daarom redelijk te stellen dat opnieuw aansluiten bij het onderwijs in het land van herkomst en in zijn 

moedertaal, alvast geen probleem zou mogen vormen.” Aldus heeft de verwerende partij gemotiveerd 

over het schoolgaan van de verzoekende partij en heeft zij eveneens toegelicht waarom opnieuw 

aansluiten bij het onderwijs in het land van herkomst geen probleem zou mogen vormen. Aldus blijkt uit 

de motieven ook afdoende waarom de verwerende partij meent dat niet aangetoond is dat de 

onderbreking van het schooljaar in België om de studies voort te zetten in het herkomstland, in casu 

zouden leiden tot het verlies van een schooljaar. 

 

In de mate dat de verzoekende partij meent dat de verwerende partij evenmin rekening heeft gehouden 

met de psychologische en emotionele schade die de terugkeer naar het land van herkomst met zich kan 

meebrengen, wijst de Raad erop dat de verwerende partij, in tegenstelling tot wat de verzoekende partij 

lijkt voor te houden, hierover heeft gemotiveerd, met name door te stellen dat er niets voorligt dat het 

vermoeden van de moeder van de verzoekende partij zou kunnen bevestigen dat de verzoekende partij 

psychologische problemen zou ontwikkelen in het land van herkomst of ten gevolge van de remigratie.  

 

De verzoekende partij maakt met haar betoog geenszins aannemelijk dat de bestreden beslissing in 

casu niet correct gemotiveerd is “omdat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle 

essentiële elementen van het dossier”. Immers blijkt uit het voorgaande dat er werd gemotiveerd over 

het schoollopen van de verzoekende partij evenals over haar vermeende psychologische problemen. De 

verzoekende partij toont niet aan over welke andere “essentiële elementen van het dossier” de 

verwerende partij gehouden was te motiveren. 

 

Voornoemde motivering is dan ook pertinent en draagkrachtig. De Raad besluit derhalve dat de 

verzoekende partij niet duidelijk maakt op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen 

op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).   

   

Uit het verzoekschrift blijkt daarnaast ook dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden 

beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.  

 

3.3. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt niet aangetoond. 

 

3.4. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, zodat 

het middel wordt bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad niet bevoegd zijn beoordeling in de 

plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk 

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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. 

 

3.5. Door te stellen dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met het feit dat zij reeds als 

regelmatige leerling school loopt en dat de onderbreking in het midden van het schooljaar een verlies 

van het jaar met zich mee zou brengen, gaat de verzoekende partij voorbij aan de motieven van de 

thans bestreden beslissing, zoals uiteengezet in punt 3.2. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de 

verwerende partij wel degelijk rekening heeft gehouden met het schoolgaan van de verzoekende partij 

doch oordeelde dat de verzoekende partij in de jaren voorafgaand aan haar komst naar België onderwijs 

heeft genoten in het land van herkomst, dat de voorgelegde attesten aantonen dat zij de mogelijkheid 

heeft gekregen om hier onderwijs te volgen en zodoende geen leerachterstand heeft opgelopen, dat het 

redelijk is te stellen dat opnieuw aansluiten bij het onderwijs in het land van herkomst en in haar 

moedertaal, alvast geen probleem zou mogen vormen. Waar de verzoekende partij aldus meent dat de 
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onderbreking in het midden van het schooljaar een verlies van het jaar met zich mee zou brengen, blijkt 

dat zij het oneens is met voornoemde motieven doch slaagt zij er met deze loutere bewering niet in 

voornoemde motieven te weerleggen of te ontkrachten of aan te tonen dat deze motieven foutief of 

kennelijk onredelijk zijn. De Raad wijst er tevens op dat de bestreden beslissing geen bevel om het 

grondgebied te verlaten bevat zodat de thans bestreden beslissing haar geenszins verhindert om haar 

schooljaar af te maken. 

 

In de mate dat de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij haar niet kan verwijten dat zij zich als 

regelmatige leerling had ingeschreven vermits zij op het moment van haar inschrijving reeds over een 

verblijfsvergunning beschikte, merkt de Raad op dat dit vermeend verwijt geenszins uit de motieven van 

de bestreden beslissing blijkt. De verwerende partij stelt integendeel immers dat het zonder meer een 

positief element is dat de verzoekende partij het recht op onderwijs serieus opneemt en de kans op 

scholing in het buitenland als een leerrijke ervaring heeft beschouwd die zij met beide handen heeft 

gegrepen. Waar de verzoekende partij stelt dat zij erop kon rekenen dat zij haar studies hier in België 

ging afmaken, wijst de Raad er vooreerst op dat het aan de verzoekende partij toegekende verblijfsrecht 

gedurende de eerste vijf jaar voorwaardelijk is zodat zij gedurende die periode het bewijs moet kunnen 

leveren dat zij voldoet aan de door de relevante bepalingen van de Vreemdelingenwet gestelde 

voorwaarden. In casu blijkt uit de motieven van de bestreden beslissing, die overigens niet door de 

verzoekende partij worden betwist, dat zij op 13 mei 2019 gezinshereniging aanvroeg in functie van haar 

stiefmoeder en dat haar stiefmoeder het Rijk heeft verlaten sinds 5 maart 2020. Aldus diende de 

verzoekende partij te weten dat er een einde aan haar verblijfsrecht kan worden gesteld conform artikel 

42quater, §1, 2° van de Vreemdelingenwet, daar zij op het ogenblik van het vertrek van de 

referentiepersoon nog steeds genoot van een voorwaardelijk verblijfsrecht in functie van diezelfde 

referentiepersoon, minstens maakt zij niet aannemelijk dat zij op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing erop kon rekenen dat zij haar studies hier in België ging afmaken. De verzoekende 

partij maakt in dit verband evenmin aannemelijk dat het afmaken van haar studies in België ten gevolge 

van de bestreden beslissing niet mogelijk is. De Raad herhaalt dat zij er immers aan voorbij gaat dat de 

bestreden beslissing geen bevel om het grondgebied te verlaten bevat zodat de thans bestreden 

beslissing haar geenszins verhindert om haar studies af te maken.  

 

3.6. De verzoekende partij stelt verder dat de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met de 

psychologische en emotionele schade die de terugkeer naar het land van herkomst met zich kan 

meebrengen, dat zij uit een land komt waar haar toekomstperspectieven zeer klein waren, dat haar 

familie over zeer beperkte middelen beschikt om financieel voor haar te zorgen, dat zij in België voor de 

eerste keer in haar leven de kans gehad heeft om te studeren en te werken, dat zij die kans ook 

gegrepen heeft zoals het uit de schoolrapporten en loonfiches blijkt, dat zij in geval van terugkeer naar 

haar land van herkomst emotioneel aangetast zal worden, hetgeen een moeilijk te herstellen ernstige 

schade met zich kan meebrengen.  

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, heeft de verwerende partij in de bestreden 

beslissing rekening gehouden met de vermeende psychologische en emotionele schade bij een 

terugkeer naar het land van herkomst, met name door te stellen dat er niets ter staving voorligt om het 

vermoeden van de moeder van de verzoekende partij te bevestigen dat de verzoekende partij 

psychologische problemen zou ontwikkelen in het land van herkomst of ten gevolge van de remigratie. 

De verzoekende partij toont met haar betoog niet aan dat deze motivering foutief of kennelijk onredelijk 

is. Waar de verzoekende partij betoogt dat zij uit een land komt waar haar toekomstperspectieven zeer 

klein waren, dat haar familie over zeer beperkte middelen beschikt om financieel voor haar te zorgen, 

dat zij in België voor de eerste keer in haar leven de kans gehad heeft om te studeren en te werken, 

maakt zij dit vooreerst niet aannemelijk noch blijkt dat zij dit heeft aangevoerd in haar antwoord op het 

schrijven van de verwerende partij dat haar werd betekend op 25 mei 2020 zodat het de verwerende 

partij niet ten kwade kan worden geduid hiermee geen rekening te hebben gehouden. Bovendien blijkt 

dat de verwerende partij in de bestreden beslissing motiveerde dat de moeder van de verzoekende 

partij in haar brief van 1 juni 2020 stelt dat zij omwille van de sociaaleconomische situatie in Suriname 

naar België zijn afgereisd, dat dit echter niet kan blijken uit het dossier, dat de verzoekende partij het 

verblijfsrecht kreeg op basis van gezinshereniging, dat dit economisch motief ook werd aangehaald bij 

de asielaanvraag van de moeder van de verzoekende partij, dat er niets werd voorgelegd ter staving 

van deze stelling, dat uit het dossier blijkt dat de moeder van de verzoekende partij heeft verklaard haar 

middelbaar onderwijs in het herkomstland te hebben voltooid en aldaar 22 jaar in het Academisch 

Ziekenhuis als interieurontwerpster te hebben gewerkt en dat de moeder van de verzoekende partij ook 

een sociaal netwerk blijkt te hebben in het land van herkomst, waar zij, behoudens bewijs van het 

tegendeel, opnieuw, desgevallend tijdelijk, op kan terugvallen, samen met de verzoekende partij, tot zij 
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op eigen benen kan staan en op gelijkwaardige wijze de zorg voor de verzoekende partij kan opnemen, 

dat zij immers een jaar lang bij een vriendin heeft gewoond, evenals dat de verzoekende partij volgens 

de aankomstverklaring van 12 november 2018 in het Rijk is aangekomen op 15 september 2018, dat dit 

betekent dat zij in de jaren voorafgaand aan haar komst naar België onderwijs in het land van herkomst 

heeft genoten, dat de voorgelegde attesten aantonen dat zij de mogelijkheid heeft gekregen om hier 

onderwijs te volgen en zodoende geen leerachterstand heeft opgelopen, dat het daarom redelijk is te 

stellen dat opnieuw aansluiten bij het onderwijs in het land van herkomst en in haar moedertaal alvast 

geen probleem zou mogen vormen. Met loutere beweringen toont de verzoekende partij niet aan dat 

voornoemde motieven foutief of kennelijk onredelijk zijn. 

 

De verzoekende partij toont met haar betoog voorts niet aan dat uit het loutere feit dat zij in België 

gestudeerd of gewerkt heeft, zou volgen dat zij emotioneel zou aangetast zijn in geval van terugkeer. Zij 

toont niet aan dat de verwerende partij foutief of op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat er 

niets ter staving voorligt om het vermoeden van de moeder van de verzoekende partij te bevestigen dat 

de verzoekende partij psychologische problemen zou ontwikkelen in het land van herkomst of ten 

gevolge van de remigratie. 

 

3.7. De verzoekende partij meent tot slot nog dat indien de verwerende partij rekening gehouden zou 

hebben met bepaalde elementen, dit dan aanleiding zou kunnen geven tot een andere beslissing. De 

Raad verwijst in dit verband naar de bovenvermelde vaststellingen, waaruit blijkt dat de verwerende 

partij rekening heeft gehouden met het schoolgaan van de verzoekende partij en haar vermeende 

psychologische problemen. De verzoekende partij heeft ter gelegenheid van haar verzoekschrift niet 

aangetoond dat de motieven hieromtrent foutief of kennelijk onredelijk zijn. Overigens concretiseert zij 

geenszins met welke andere elementen de verwerende partij gehouden was rekening te houden. In dit 

verband wijst de Raad er nog op dat het aan de verzoekende partij toekwam om als antwoord op het 

schrijven van de verwerende partij, dat haar op 25 mei 2020 werd betekend, de nodige stukken over te 

maken die betrekking hebben op haar humanitaire situatie en die in rekening diende te worden 

genomen alvorens een einde werd gesteld aan het verblijfsrecht. Nu geenszins blijkt dat de 

verzoekende partij andere elementen aan de verwerende partij ter kennis heeft gebracht dan de 

elementen die in de thans bestreden beslissing worden beoordeeld en de verzoekende partij ter 

gelegenheid van haar verzoekschrift evenmin aantoont dat de motieven van de bestreden beslissing 

foutief of kennelijk onredelijk zijn, kan ze dan ook niet dienstig voorhouden dat er op het ogenblik van 

het nemen van de bestreden beslissing elementen waren die aanleiding kunnen geven tot een andere 

beslissing en waarmee de verwerende partij ten onrechte geen rekening heeft gehouden.  

 

3.8. Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt aldus niet. 

 

3.9. Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 zesentwintig maart tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN     N. VERMANDER 


