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 nr. 253 134 van 20 april 2021 

in de zaak RvV X 

 

 

 In zake: X, handelend in eigen naam en als wettelijk vertegenwoordiger van X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ALENKIN 

Gijzelaarsstraat 21 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

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

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn en die handelt in eigen 

naam en als wettelijk vertegenwoordiger van X, op 24 november 2020 heeft ingediend om de 

nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie van 15 oktober 2020 die een einde stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden 

(bijlage 21). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 27 november 2020 met refertenummer X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 25 januari 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 februari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. ALENKIN, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat T. SCHREURS, die loco advocaten C. DECORDIER Carmenta en T. BRICOUT verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster verklaart op 21 oktober 2011 het Belgische grondgebied te hebben betreden en dient 

op dezelfde dag een verzoek om internationale bescherming in. Haar toenmalige echtgenoot S.A. dient 

op 19 januari 2012 een verzoek om internationale bescherming in. Op 27 april 2012 beslist de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus 



  

 

RvV X - Pagina 2 van 15 

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest van 7 september 2012 met nummer     

87 134 beslist ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.  

 

1.2. Op 13 november 2012 dienen verzoekster en haar toenmalige echtgenoot elk een volgend verzoek 

om internationale bescherming in. Op 21 november 2012 beslist de gemachtigde van de destijds 

bevoegde staatssecretaris tot weigering tot in overwegingname van deze verzoeken. 

 

1.3. Verzoekster en haar toenmalige echtgenoot dienen op respectievelijk 4 en 5 april 2013 elk een 

volgend verzoek om internationale bescherming in. Op 9 april 2013 beslist de gemachtigde van de 

destijds bevoegde staatssecretaris tot weigering tot in overwegingname van deze verzoeken. 

 

1.4. Verzoekster en haar minderjarige dochter, geboren in 2011, keren op 21 november 2014 vrijwillig 

terug naar Oekraïne. Verzoekster wordt niet vergezeld van haar toenmalige echtgenoot, tevens de 

vader van haar dochter. 

 

1.5. Op 16 augustus 2015 betreedt verzoeksters toenmalige echtgenoot opnieuw het Belgische 

grondgebied aan de hand van een geldig internationaal paspoort met geldig visum type D afgeleverd 

door de Belgische autoriteiten, dit op basis van een in Tsjetsjenië op 27 mei 2015 aangegaan huwelijk 

met een Belgische vrouw. Hij wordt op 12 november 2015 in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.6. Op 28 juli 2016 betreedt verzoekster opnieuw het Schengengrondgebied. Zij is hierbij in het bezit 

van een geldig internationaal paspoort voorzien van een geldig Schengenvisum afgeleverd door de 

Litouwse autoriteiten. 

 

1.7. Verzoekster meldt zich op 24 augustus 2016 aan bij de gemeente Lebbeke en wordt in het bezit 

gesteld van een aankomstverklaring. 

 

1.8. Verzoekster vertrekt op 3 oktober 2016 uit het Schengengrondgebied. 

 

1.9. Verzoekster treedt op 4 oktober 2016 in Oekraïne in het huwelijk met de Belgische P.V.D.B.  

 

1.10. Op 8 oktober 2016 betreedt verzoekster opnieuw het Schengengrondgebied. 

 

1.11. Op 28 oktober 2016 dient verzoekster een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie. De gemachtigde van de destijds bevoegde staatssecretaris 

beslist op 27 april 2017 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten. 

 

1.12. Verzoekster dient op 4 mei 2017 een nieuwe aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Europese Unie. In november 2017 wordt zij in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.13. Op 22 mei 2018 laat verzoekster aan de gemeente Lebbeke weten dat zij sinds 10 april 2018 niet 

langer verblijft op het adres van haar Belgische echtgenoot en dat zij definitief terug in Oekraïne woont. 

Zij wordt afgeschreven naar het buitenland.   

 

1.14. Op 15 september 2018 scheiden verzoekster en haar Belgische echtgenoot uit de echt.  

 

1.15. Op ongekende datum betreedt verzoekster opnieuw het Belgische grondgebied en op 13 

november 2019 wordt geoordeeld dat zij opnieuw mag worden ingeschreven in het vreemdelingen-

register. Met toepassing van artikel 42quater, § 5 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) wordt zij wel verzocht om haar situatie te actualiseren en bewijzen voor te leggen 

van haar economische activiteiten en actuele bestaansmiddelen, een recent OCMW-attest, bewijzen 

van een eventuele schrijnende situatie en bewijzen van eventuele humanitaire elementen overeen-

komstig artikel 42quater, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet. Verzoekster neemt op 25 november 

2019 kennis van het aan haar gericht schrijven. 

 

1.16. Op 15 oktober 2020 beslist de gemachtigde van de staatsecretaris voor Asiel en Migratie tot 

beëindiging van het recht op verblijf van meer dan drie maanden voor verzoekster en haar pasgeboren 

zoontje. Dit is de bestreden beslissing, die is gemotiveerd als volgt: 
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“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:  

 

Naam: [T.]  

Voorna(a)m(en): [O.]  

Nationaliteit: Oekraïne  

[…]  

 

+ [T.S.] [RR: …] van onbepaalde nationaliteit  

 

Reden van de beslissing:  

 

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

bijlage 19ter op 04.05.2017 in functie van haar Belgische echtgenoot [V.D.B.,P.A.J.] […], met wie zij op 

04.10.2016 in het huwelijk trad. Intussen is de situatie van betrokkene totaal gewijzigd. Overeenkomstig 

de gegevens van het administratieve dossier blijkt immers dat betrokkene en dhr. [V.D.B.] uit de echt 

zijn gescheiden sinds 15.09.2018.  

Daarom dat overeenkomstig art. 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 het verblijfsrecht van 

betrokkene kan 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. Deze 

brief dd. 13.11.2019 werd aan betrokkene betekend op 25.11.2019. Volgende stukken werden 

voorgelegd:  

- Attest OCMW Tongeren dd. 21.11.2019  

- Werkpostfiche uitzendarbeid december 2019 voor de functie van winkelbediende via Manpower; 

begeleidende brief aan de uitzendkracht; Bedoeling om uitzendarbeidsovereenkomst te sluiten voor 

hoofd- /handarbeid dd. 30.04.2019; brief aan betrokkene gericht waaruit blijkt dat zij een nieuwe baan 

heeft bekomen; inschrijvingsbewijs VDAB dd. 08.04.2019; arbeidsovereenkomst uitzendarbeid voor 

03.05.2019, 05.05.2019 en 31.05.2019.  

 

De brief vermeldde voorts: “Voor zover er nadien nog geen uitsluitsel werd gegeven vanuit onze 

diensten met betrekking tot dit onderzoek, dient betrokkene relevante wijzigingen van uw situatie door te 

geven aan onze diensten. Dit tot aan de eventuele ontvangst van de F+ kaart.” Er werden tot op heden 

geen stukken meer voorgelegd.  

 

Voor wat de uitzonderingsgrond zoals bepaald in art. 42quater, §4, 1° dient opgemerkt te worden dat 

betrokkene gehuwd geweest met de Belgische referentiepersoon van 4.10.2016 tot 15.09.2018. 

Wanneer de procedure tot ontbinding van het huwelijk een aanvang heeft genomen, is niet duidelijk. 

Echter zijn zij geenszins 3 jaar gehuwd geweest. Bovendien bleken zij zelfs eerder reeds feitelijk 

gescheiden te zijn (cfr. afschrijving naar het buitenland op 22.05.2018 tot 23.04.2019, aanvraag 

herinschrijving). Mevrouw betwist de correctheid van de afschrijving. Hoe het ook zij, betrokkene niet 

aan voormelde uitzonderingsvoorwaarde.  

De uitzonderingsgrond zoals voorzien in art. 42quater, §4, 2° en 3° zijn evenmin voor betrokkene van 

toepassing bij gebrek aan gemeenschappelijke kinderen.  

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

betrokkene geen documenten voor, noch blijkt iets in die aard uit het dossier. Vandaar dat art. 42 

quater, §4, 4° niet van toepassing lijkt op deze situatie.  

 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat betrokkene arbeidsovereenkomsten voor 3 dagen in mei 2019 

voorlegde naar aanleiding van het opgestarte onderzoek. Of deze tewerkstelling nog actueel was, werd 

niet verduidelijkt in november 2019, noch waar betrokkene heden van leeft. Uit bijkomende gegevens in 

het administratieve dossier blijkt dat de tewerkstelling van destijds wel degelijk ook meteen een einde 

heeft genomen op 31.05.2019 en dat sinds enkele maanden elke tewerkstelling in het Rijk is stopgezet. 

Uit het dossier blijkt dan ook niet dat betrokkene heden aan de cumulatieve voorwaarde zou voldoen 

zoals bepaald in art. 42quater, §4, tweede lid. Betrokkene toont namelijk niet aan, noch kan dit blijken uit 

het dossier, dat zij werknemer of zelfstandige zou zijn in België of voor zichzelf en zijn familieleden over 
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voldoende bestaansmiddelen zou beschikken om zo te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste 

vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk.  

Voor zover betrokkene heden, hoewel zij hiervan niets heeft voorgelegd, over andere bestaansmiddelen 

zou kunnen beschikken, dient alsnog aangestipt te worden dat de bestaansmiddelenvoorwaarde van 

cumulatieve aard is, het is dus een voorwaarde die pas in overweging kan worden genomen wanneer 

aan één van de uitzonderingsvoorwaarden in art. 42quater §4, 1° tot 4° is voldaan. Dat is in casu niet 

het geval.  

 

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 betrokkenes legaal verblijf in het Rijk een erg korte periode 

betreft. Zij is immers pas houder van het verblijfsrecht sinds 04.05.2017 (bijlage 19ter op basis van haar 

gewezen Belgische echtgenoot). Betrokkene heeft voorafgaand aan deze aanvraag ook nog meerdere 

asielaanvragen alsook enkele aanvragen gezinshereniging ingediend. Deze hebben echter allen geen 

positief eind gekend. Er kan bezwaarlijk gesteld worden dat betrokkene rechten zou kunnen putten uit 

illegaal verblijf of aan aanvragen die negatief dienden te worden afgesloten. Betrokkene verblijft dus – 

legaal – in België sinds 2017. Evenwel kan opgemerkt worden dat betrokkenes eerste inschrijving in het 

wachtregister dateert van 21.10.2011. Dat betekent dus, zelfs in geval we rekening houden met de jaren 

voorafgaand aan haar legaal verblijf, dat zij 25 jaar lang in het land van herkomst of origine heeft 

verbleven en er is opgegroeid, waardoor het redelijk te stellen is dat betrokkene nog voldoende banden 

heeft met het land van herkomst. Nergens uit het dossier blijken er onoverkomelijke obstakels te zijn om 

zich te vestigen in het land waarvan zij de nationaliteit draagt en waarvan zij de taal nog machtig is (cfr. 

samenwoonstverslag dd. 24.12.2016 en 09.02.2018). Zelf legt ze daaromtrent ook niets voor. Er kan 

ook worden aangenomen dat mevrouw geen gevaar loopt in het land van herkomst. Haar 

asielaanvragen zijn afgewezen, op 27.11.2013 werd zij ten gevolge daarvan van ambtswege afgevoerd. 

Betrokkene verklaarde tijdens haar asielaanvragen dat zij haar vader nooit heeft gekend, dat haar 

moeder bij haar geboorte stierf en dat zij door haar grootmoeder was opgevoed tot aan haar dood in 

2011. Uit het samenwoonstverslag dd. 24.12.2016 blijkt dat betrokkene echter kort voordien naar haar 

moeder was gereisd. Hoe het ook zij, niets van voorgaande verklaringen belet dat betrokkene nog 

andere familieleden in het land van herkomst zou wonen hebben waar ze terecht kan, en er een sociaal 

netwerk heeft waar zij telkens opnieuw op kan terugvallen. Uit informatie van IOM bleek dat betrokkene 

met haar dochter vrijwillig vertrokken is naar Oekraïne op 21.11.2014. Op 20.08.2016 is zij terug naar 

België gereisd, ze heeft dus bijna 2 jaar opnieuw in het land van herkomst verbleven. Uit het 

samenwoonstverslag dd. 24.12.2016 blijkt dat betrokkene toen ook net terug kwam van haar thuisland 

en op 22.05.2018 werd betrokkene afgeschreven naar het buitenland. Betrokkene bood zich ter 

herinschrijving terug aan op 23.04.2019, bijna een jaar later. Betrokkene betwist de juistheid van deze 

afschrijving, maar legt niets dienaangaande voor waaruit dit zou moeten blijken of waaruit de exacte in- 

en uitreisdata zouden kunnen blijken. In elk geval, dit alles staaft de verbondenheid die betrokkene nog 

voelt met het land van herkomst. Gelet op al het voorgaande en betrokkenes leeftijd, is het redelijk te 

stellen dat zij nog voldoende jong is om de draad terug op te pikken, of – indien gewenst – zich aan een 

nieuwe context aan te passen en een nieuwe start te nemen.  

Verder, voor wat de economische integratie betreft, legt betrokkene een werkpostfiche uitzendarbeid 

december 2019 voor de functie van winkelbediende via Manpower; een begeleidende brief aan de 

uitzendkracht; bedoeling om uitzendarbeidsovereenkomst te sluiten voor hoofd-/handarbeid dd. 

30.04.2019; brief aan betrokkene gericht waaruit blijkt dat zij een nieuwe baan heeft bekomen; 

inschrijvingsbewijs VDAB dd. 08.04.2019; arbeidsovereenkomst uitzendarbeid voor 03.05.2019, 

05.05.2019 en 31.05.2019. Er dient opgemerkt te worden dat betrokkene sinds 2017 houder is van het 

verblijfsrecht, en sindsdien slechts enkele korte periodes tewerkgesteld is geweest (cfr.consultatie RSZ-

databank). Sinds 27.06.2020 is alle tewerkstelling in het Rijk beëindigd. De enkele sporadische 

tewerkstellingen gedurende een periode van meer dan 3 jaar legaal verblijf in België kunnen bezwaarlijk 

als een bewijs van doorgedreven of diepgewortelde integratie worden beschouwd. Uit het dossier kan 

verder ook blijken dat zij een opleiding zou gevolgd hebben als hulpkok Bij gebrek aan contraindicaties 

dient bovendien geconcludeerd te worden dat de leeftijd en de gezondheidstoestand van betrokkene 

toelaten dat zij ook in het land van herkomst kan worden tewerkgesteld. Betrokkene is op economisch 

actieve leeftijd en kan haar opgedane werkervaring aanwenden in het land van herkomst om aldaar aan 

de slag te gaan. Ook voor wat de sociale en culturele integratie integratie betreft kan gesteld worden dat 

deze niet van die aard zijn dat ze een beletsel kunnen vormen voor het nemen van deze beslissing. 

Betrokkene legt bij huidig onderzoek enkel een attest van het OCMW Tongeren dd. 21.11.2019 voor 

waaruit blijkt dat zij geen steun geniet. Verder kan uit het dossier blijken dat zij op 03.07.2017 het 

inburgeringstraject met succes heeft voltooid. Er dient echter te worden opgemerkt te worden dat het 

volgen van deze cursussen verplicht is. Het kennen van de regiotaal, de plaatselijke cultuur en 
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gebruiken is nodig om een menswaardig bestaan te kunnen leiden en om goed te kunnen functioneren 

in het dagelijkse leven. Betrokkene toont bijgevolg met het bewijs geen steun van de sociale bijstand te 

ontvangen en voormeld inburgeringsattest niet aan dat zij reeds geïntegreerd in België in die mate dat 

het een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg kan staan, noch kan dit blijken uit het dossier.  

Wat betreft de gezinssituatie kunnen we stellen dat de relatie tussen betrokkene en haar voormalige 

Belgische echtgenoot geruime tijd voorbij is, zij zijn inmiddels ook uit de echt gescheiden. Er is geen 

sprake van minderjarige Belgische of EU-kinderen van betrokkene. Nergens in het dossier is er blijk van 

een nieuwe relatie die betrokkene eventueel zou hebben aangenknoopt. Betrokkene woont heden 

weliswaar onder het zelfde dak als dhr. [A.S.] [RR: …] van Russische nationaliteit waarmee zij een 

gemeenschappelijk kind heeft, namelijk [A.,M.] [RR: …] van Oekraïnse nationaliteit. Uit het asielrelaas 

van betrokkene blijkt dat zij met dhr. [A.] in het verleden gehuwd zou zijn geweest. Echter, in tussentijd 

zijn zij elk met een Belgische partner gehuwd geweest. Er kan niet worden vastgesteld of zij heden bij 

elkaar zijn ingetrokken, als kennissen/vrienden, dan wel dat zij heden een relatie onderhouden en als 

koppel dienen beschouwd te worden. Betrokkene legt hieromtrent zelf niets voor. Verder is betrokkene 

op 05.09.2020 bevallen van een zoontje, [T.,S.] [RR: …] van onbepaalde nationaliteit. Het is echter tot 

op heden niet duidelijk wie de vader is. Ook uit dit gegeven kan dus niet blijken dat zij opnieuw een 

relatie zouden hebben aangeknoopt en een gezin stichtten. Voor zover zij wel degelijk opnieuw een 

relatie zouden onderhouden kan worden opgemerkt dat, hoewel deze beslissing geen betrekking heeft 

op dhr. [A.] en hun gezamenlijke dochter, dit niet uitsluit dat zij betrokkene niet vrijwillig zouden kunnen 

volgen. Er zitten geen elementen in het dossier waaruit kan blijken dat zij enkel in België dit gezinsleven 

zouden kunnen beleven. Uit het asielrelaas blijkt betrokkene en dhr. [A.] in het verleden samengewoond 

hebben zowel in Oekraïne als in Rusland, en ook de asielaanvragen van dhr. [A.] werden afgewezen. 

Het staat hen vrij zich elders als gezin te vestigen alwaar zij legaal kunnen binnenkomen en verblijven, 

of in het land van herkomst of origine van één van beide partners. Hoe dan ook houdt huidige beslissing 

geen beëindiging van verblijf in voor dhr. [A.] noch voor hun dochter [M.]. Het is aan betrokkenen om in 

het belang van het kind te beslissen of zij heden bij haar vader verder verblijft in België, zoals zij dat tot 

voor kort en voor lange tijd heeft gedaan, dan wel of zij haar moeder vergezelt naar het land van 

herkomst. Betrokkene kan contacten met haar onderhouden via moderne communicatiemiddelen en kan 

in samenspraak met de vader bezoeken van het kind aan haar in het buitenland plannen, of omgekeerd 

indien wordt gekozen dat zij bij de moeder zal verblijven.  

 

Voor wat het minderjarige kindje [T., S.] [RR: …] van onbepaalde nationaliteit betreft, kan worden 

opgemerkt dat het nog erg jong is en zorgen behoeft van de moeder. Het zal zich zodoende ongetwijfeld 

makkelijk kunnen aanpassen. Het is bijgevolg niet onredelijk te stellen dat het voor de baby dan ook 

geen probleem zal vormen om mee te reizen, dit in de nabijheid van zijn moeder. Het is niet in het 

belang van de minderjarige om het van haar te scheiden. De vader is, zoals reeds eerder gesteld, tot op 

heden niet gekend. Tot slot kan opgemerkt worden dat er geen elementen in het dossier terug te vinden 

zijn waaruit zou moeten blijken dat er problemen zijn met betrekking tot de gezondheidstoestand van het 

kind die een huidige beslissing zouden kunnen verhinderen.  

 

Het is bijgevolg redelijk te concluderen dat betrokkene niet op een bepaalde manier is geïntegreerd in 

België of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken, in die mate dat het een beëindiging van het 

verblijf in de weg zou kunnen staan.  

 

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

inhumaan het verblijfsrecht van betrokkene heden te beëindigen. De F-kaart van betrokkenen dient 

gesupprimeerd te worden.“  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Verzoekster heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig artikel 

39/81, zevende lid van de Vreemdelingenwet doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie 

behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM), van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 
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Verzoekster vat het middel in de synthesememorie samen als volgt: 

 

“Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het 

respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier én op alle daarin 

vervatte dienstige stukken.  

Verzoekster is getrouwd op 4 oktober 2016 met de heer [V.D.B.] en woonde met hem samen tot 22 mei 

2018 en uit de echt gescheiden op 15 september 2018. Het ging over een langere samenwoonst van de 

echtgenoten tevens in de periode voor het huwelijk.  

Verzoekster woont momenteel opnieuw samen met haar eerste partner de heer [A.S.], met dewelke zij 

reeds vroeger een dochter [M.] had.  

De heer [A.S.] is in feite de biologische vader van [T.S.] maar de vaderschap is momenteel nog niet 

vastgesteld.  

Verzoekster woont momenteel opnieuw samen met de heer [A.S.] en 2 minderjarige kinderen [M.] en 

[S.], het 2 de kind is momenteel nog niet erkend door de biologische vader de heer [A.A.]. 

Verzoekster en haar huidige partner hebben beide aparte inkomsten, zij zijn zeer goed geïntegreerd.  

Het gaat in casu over een hecht gezin.  

Zij werkt met een arbeidsovereenkomst, zij is verzekerd bij een Christelijke mutualiteit.  

Verzoeker mocht niet begrijpen dat zij spontaan nog andere documenten diende voor te leggen inzake 

een sociaal-economisch onderzoek. Zij voegt momenteel enkele documenten inzake haar werk en 

integratie in bijlage.  

Zij mocht toch de brief van de DVZ dd. 13 november 2019 beantwoord met nodige documenten.  

Verzoekster voldoet grotendeels aan vereisten van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet. Dat blijkt 

uit de stukken van het dossier.  

De bestreden beslissing is grotendeels gebaseerd op veronderstellingen.  

Het humanitair element van het dossier werd niet in overweging genomen.  

Alle 4 familieleden zijnde verzoekster, haar partner de heer [A.S.] en 2 minderjarige kinderen [M.] en [S.] 

verblijven momenteel legaal in het land op hetzelfde adres.  

Het is bijgevolg niet logisch om het bestaande gezin te doen scheiden.  

Dat middel van verzoekster ernstig is.  

Verzoekster verwijst in casu naar artikel 8 van het EVRM.  

De verwerende partij deed in casu geen onderzoek naar de reële situatie van verzoekster in het jaar 

2000, nam geen contact meer met haar na het door haar beantwoord brief van 13 november 2019.  

Er waren geen bijkomende vragen geformuleerd.  

Het kan niet worden verwacht dat verzoekster, die zelf geen juriste is, spontaan informatie zou sturen 

zonder concreet te worden gevraagd.  

Zij verblijf bovendien al lang met een Belgische verblijfsvergunning (F-kaart) en zij is zeer goed 

geïntegreerd in de Belgische maatschappij.  

Zie haar loonfiches en bewijzen van integratie in bijlage.  

De bestreden beslissing is duidelijk niet in overeenstemming met de werkelijke situatie van verzoekster.  

Haar verblijf dient om deze redenen niet te worden ontzegd.  

Het MHEN is groot. Verzoeker verliest haar gezin, haar werk, haar sociale banden e.d. in geval van haar 

gedwongen terugkeer naar het land van herkomst. Haar beide minderjarige kinderen [M.] momenteel 

schoolgaande worden ook zwaar benadeeld.  

Wat te zeggen over haar huidige partner [A.S.].  

Er wordt tevens geen rekening gehouden met het feit dat de vader van [M.] en haar partner de heer 

[A.S.] legaal in België verblijf en werkt.  

De bestreden beslissing is zeker niet in het belang van beide minderjarige kinderen [S.] en [M.].  

De vader van [S.], de heer [A.S.] is momenteel bezig om haar vaderschap van [S.] vast te stellen.  

[…] 

Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet zijn in casu verkeerd geïnterpreteerd en duidelijk 

geschonden.  

Zelfde wat betref artikel 8 van het EVRM die een familiale leven en gezinsleven waarborgt  

Het blijkt in casu uit de stukken van integratie en verblijfsituatie van verzoekster en van het feit dat er 

een hecht gezin bestaat van verzoekster, haar huidige partner de heer [A.S.] en hun 2 minderjarige 

kinderen [A.M.] en [A.S.], ofschoon dit laatste kind is momenteel nog niet erkend door de vader.  

Aangaande argumenten van de verwerende samengevat in de nota met opmerkingen van de 

verwerende partij dd. 13 december 2017.  
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Verzoekende partij levert inderdaad kritiek op basis van de schending van de artikelen 2 en 3 van de 

Wet van 29 juli 1991, artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, artikel 8 van het EVRM en schending 

van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

De motiven van de bestreden beslissing overeenstemmen niet met de werkelijkheid.  

Dat is omdat de argumenten van de verwerende partij te standaard zijn zonder rekening te houden met 

individuele elementen van het dossier van verzoekers.  

Dat het van verzoekster wordt verwacht om regelmatig overzicht te maken van alle elementen.  

Het is het feit dat verzoekster lang in het land verblijf en goed is geïntegreerd.  

Dat bleek ondubbelzinnig van de documenten neergelegd door verzoekster nog in 2019.  

Dat verzoekster alle bewijzen mocht neerleggen die op dat moment in haar bezit waren. Dat verzoekster 

is inderdaad gescheiden en opnieuw gaat wonen met de heer [A.S.] die nog vroeger haar partner was.  

Dat van deze nieuwe feitelijke samenwoning nog het 2de gemeenschappelijke kind van verzoekster en 

de heer [A.S.] is geboren, zijnde [T.S.].  

Dat de heer [A.S.] mocht het kind [S.] nog niet erkennen, maar hij zou die erkenning binnenkort regelen.  

Dat de heer [A.S.] verblijft momenteel legaal in het land op basis van aanvraag uit artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet met een AI (gezinshereniging met Belgische kinderen van zijn vorige relatie) en dat 

hij mocht tijdig reageren op de brief van de DVZ met vraag om inlichtingen dd. 12 november 2020 ter 

kennis gegeven op 14 november 2020, zijnde met brief van zijn advocaat opgestuurd op 11 december 

2020.  

Dat de nieuwe beslissing tot weigering van zijn verblijf dd. 16 december 2020 houdt geen rekening met 

deze reactie en daarom niet correct is.  

Er was immers niet gewacht tot het tijdig antwoord van de heer [A.S.].  

Dat de heer [A.S.] een beroep zal instellen tegen deze niet correct genomen beslissing. 

Dat verzoekster woont momenteel met haar huidige partner de heer [A.S.] en hun 2 gemeenschappe-

lijke minderjarige kinderen.  

Dat haar partner verblijf legaal op basis van zijn regelmatige contacten met Belgische kinderen van zijn 

vorig huwelijk voorzien in de regeling van EOT.  

Dat een reeds genomen negatieve beslissing inzake de huidige partner van verzoekster de heer [A.S.] 

werd onlangs vernietigd door de RVV.  

Dat de partners en kinderen op hetzelfde adres verblijven, maar kunnen het niet onmiddellijk bewijzen 

omwille van hun precair status.  

Zie een getuigenis van een buurvrouw van verzoeskter (stuk 3).  

Dat de huidige beslissing duidelijk indruist tegen artikel 8 van het EVRM.  

Dat de verwerende partij mocht het zorgvuldigheidsbeginsel schenden omdat de bestreden beslissing 

gebaseerd is op oude informatie en omdat er geen nieuwe en actuele informatie van verzoekster werd 

aangevraagd.  

Dat artikel 8 van het EVRM is in casu duidelijk geschonden.  

Dat artikel 42quater van de Vreemdelingenwet is in casu tevens geschonden omdat de voorwaarden 

van dat artikel werden grotendeels vervuld.  

Het ging tevens zoals in casu over een standaardmotivering zonder inachtneming van bijzonderheden 

van de zaak.  

Verzoekster volhardt tevens dat in casu zeker geen grondig onderzoek van het dossier werd uitgevoerd 

door de verwerende partij.  

Het gaat in casu over zeer moeilijke en complexe situatie in hoofde van verzoekster.  

Verzoeker bewijst haar gezamenlijke gezinsleven.  

Artikel 8 van het EVRM is derhalve van toepassing.  

Deze is tevens strijdig met artikel 8 van het EVRM omwille van zijn familiale banden met het kind.  

De kern van belangen van verzoekster bevindt zich ondubbelzinnig in België waarin hij bijna 10 jaar 

ononderbroken verblijf.  

Verzoekster heef tevens in België getracht zich zo goed mogelijk aan te passen en te integreren (zie 

elementen administratief dossier).  

Het terugsturen van verzoekster en haar 2 kinderen zou tevens een scheiding uitmaken van artikel 8 

van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, m.n. eerbiediging van privé- en gezinsleven.  

EHRM stelt op algemene wijze dat het begrip privé leven de fysieke en morele integriteit van een 

persoon omvat.  

Er bestaat derhalve een moeilijk te herstellen ernstig nadeel in hoofde van verzoekster in geval van haar 

terugkeer.  

Zij dient in deze situatie haar bovengenoemde gezin in België achter te laten.  

Verzoekster meent tevens dat de complexiteit van zijn situatie werd niet onderzocht door de verwerende 

partij.  

De tegenpartij houdt geen rekening met bijzonder moeilijke situatie van verzoeker.  
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[…] 

De bestreden beslissing is zeker niet in het belang van beide minderjarige kinderen [S.] en [M.].  

De vader van [S.], de heer [A.S.] is momenteel bezig om haar vaderschap van [S.] vast te stellen.  

Wat betref de nota met opmerkingen van de verwerende merkt verzoekster het volgende.  

Wat betref de opmerkingen van de verwerende partij dat verzoekers het vereiste belang niet hebben.  

Verzoekers stellen toch dat de motieven van de bestreden beslissing onduidelijk zijn wat betref de 

correcte toepassing van de wetgeving.  

Het is helemaal niet duidelijk waarom de F-kaart van verzoekster in casu afgenomen was.  

De echtscheiding van verzoekster was een gebeurtenis onafhankelijk van haar wil.  

De toepassing van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet is in casu duidelijk te streng en niet 

correct.  

Zij mocht immers de brief van de verwerende partij dd. 13 november 2019 beantwoorden met alle 

nodige stukken.  

De bestreden beslissing is helemaal niet in overeenstemming met de werkelijke situatie van 

verzoekster.  

De bestreden beslissing kwam bovendien 1 jaar na het antwoord van verzoeskter.  

Verzoekster is geen juriste en kon daarom moeilijk begrijpen binnen welke periode zij wijzigingen in haar 

situatie diende door te geven.  

Verzoekster voegt een bewijs zijnde een brief van haar buurvrouw (stuk 3) waaruit blijkt dat verzoeskter, 

de heer [A.S.] en hun 2 gemeenschappelijke minderjarige kinderen momenteel op hetzelfde adres 

samenwonen.  

Het is toch evident dat gezinssituatie van verzoekster de terugkeer naar Oekraïne niet toelaat.  

De bestreden beslissing is daarom duidelijk strijdig met artikel 8 van het EVRM.  

De uitvoering van de bestreden beslissing zou leiden dat de 2 gemeenschappelijke kinderen in de kou 

zouden staan.  

[…] 

Haar minderjarige zoon TSARUK Shamil heef ook een belang om in België verder te kunnen verblijven 

omdat zijn biologische vader in België verblijf en werkt.  

Met het hiervoor vermelde heef de verwerende partij geen rekening gehouden bij het nemen van de 

bestreden beslissing.” 

 

3.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve 

overheid de beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de 

beroepen in te stellen waarover hij beschikt (RvS 25 september 2002, nr. 110.667; RvS 10 december 

2002, nr. 113.439; RvS 17 mei 2005, nr. 144.471). De naleving van de genoemde plicht houdt evenwel 

geen verband met de inhoudelijke juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte 

motieven (RvS 18 november 1993, nr. 44.948). Een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing 

volstaat om vast te stellen dat op duidelijke wijze de juridische en feitelijke overwegingen worden 

vermeld die aan de basis liggen van de genomen beslissing. De inhoud verschaft verzoekster het 

genoemde inzicht en laat haar aldus toe de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Hiermee is het doel 

bereikt dat met het bestaan van de formele motiveringsplicht wordt beoogd. In de bestreden beslissing 

wordt uitvoerig ingegaan op de individuele situatie van verzoekster en haar zoontje, zodat geenszins 

kan worden voorgehouden dat er sprake zou zijn van een “standaardmotivering”. Een schending van de 

uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2. In de mate dat verzoekster aangeeft niet akkoord te kunnen gaan met de motieven die aan de 

bestreden beslissing ten grondslag liggen, wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt van de 

materiële motiveringsplicht. 

 

De Raad is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd zijn beoordeling in de 

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

toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar beoordeling is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid verder de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 

167.411; RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt 

derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van 

het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 
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3.2.3. Deze beginselen van behoorlijk bestuur worden onderzocht in het licht van de toepassing van de 

bepalingen van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet.  

 

Het recht op verblijf van meer dan drie maanden dat verzoekster genoot als echtgenote van een 

Belgische onderdaan wordt beëindigd met toepassing van artikel 42quater, § 1 eerste lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 

 

“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 : 

[…] 

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;”. 

 

Artikel 42quater, § 4 van de Vreemdelingenwet stelt in dit verband nog als volgt: 

 

“Onder voorbehoud van het bepaalde in § 5 is het in § 1, eerste lid, 4°, bedoelde geval niet van 

toepassing : 

1° indien het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging bij de aanvang van 

de gerechtelijke procedure tot ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of bij de beëindiging van 

het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke vestiging, ten minste drie jaar heeft geduurd, 

waarvan minstens één jaar in het Rijk. In geval van nietigverklaring van het huwelijk dient de echtgenoot 

bovendien te goeder trouw te zijn geweest; 

2° of indien het recht van bewaring van de kinderen van de burger van de Unie, die in het Rijk verblijven, 

bij overeenkomst tussen de echtgenoten of de partners, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, 

dan wel bij gerechtelijke beslissing is toegewezen aan de echtgenoot of partner die geen burger van de 

Unie is; 

3° of indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, bij overeenkomst tussen de echtgenoten of 

partners als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, dan wel bij gerechtelijke beslissing is 

toegewezen aan de echtgenoot of partner, bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2°, die geen 

burger van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden 

in het Rijk en dit zolang het nodig is; 

4° of indien bijzonder schrijnende situaties dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het familielid aantoont 

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 

het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

375, 398 tot 400, 402, 403 of 405, van het Strafwetboek; 

en voor zover betrokkenen aantonen werknemer of zelfstandige te zijn in België, of voor zichzelf en hun 

familieleden te beschikken over voldoende bestaansmiddelen, bedoeld in artikel 40, § 4, tweede lid, om 

te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste vallen van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en 

beschikken over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt, of lid zijn van een in het Rijk 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet.” 

 

In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat verzoekster en de Belgische onderdaan in functie van 

wie zij een verblijfsrecht genoot sinds 15 september 2018 uit de echt zijn gescheiden, zodat verzoek-

sters verblijfsrecht kan worden beëindigd met toepassing van artikel 42quater, § 1, eerste lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet. Verweerder is verder van oordeel dat op basis van de hem gekende gegevens niet 

blijkt dat verzoekster zich bevindt in een van de uitzonderingsgevallen zoals bedoeld in artikel 42quater, 

§ 4 van de Vreemdelingenwet, waarin § 1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet geen toepassing kan 

vinden.  

 

Verzoekster bevestigt dat zij en de Belgische onderdaan op 15 september 2018 uit de echt zijn 

gescheiden. Zij voegt hier nog aan toe dat het ging om “een langere samenwoonst van de echtgenoten 

tevens in de periode voor het huwelijk”. Hiermee weerlegt zij het motief niet dat zij en de Belgische 

onderdaan intussen uit de echt zijn gescheiden en toont zij nog niet aan dat de bedoelde uitzonderings-

gevallen op haar situatie van toepassing zijn.  

 

Er kan dus worden aangenomen dat het inderdaad mogelijk was om verzoeksters verblijfsrecht te 

beëindigen met toepassing van artikel 42quater, § 1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet. 
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3.2.4. Artikel 42quater, § 1, laatste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt in dit verband nog als volgt: 

 

“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.” 

 

Op lezing van de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat verweerder heeft gehandeld in overeen-

stemming met deze hem door de wet opgelegde verplichting om bij het nemen van een beslissing tot 

beëindiging van het verblijfsrecht rekening te houden met de duur van het verblijf in het Rijk, de leeftijd, 

de gezondheidstoestand, de gezins- en economische situatie, de sociale en culturele integratie in het 

Rijk en de mate waarin er nog bindingen bestaan met het land van oorsprong.  

 

In dit verband wijst verweerder er allereerst op dat hij verzoekster bij brief van 13 november 2019, ter 

kennis gebracht op 25 november 2019, heeft uitgenodigd om “mogelijke humanitaire bezwaren” en 

dienstige stavingstukken overeenkomstig voormelde wetsbepaling aan te brengen. Zolang nog geen 

uitsluitsel was gegeven met betrekking tot het gevoerde onderzoek, werd verzoekster ook verzocht alle 

relevante wijzingen in haar situatie door te geven.  

 

Vervolgens gaat verweerder in op elk van de in artikel 42quater, § 1, laatste lid van de Vreemdelingen-

wet vermelde elementen en maakt hij hieromtrent een concrete beoordeling die is toegespitst op de 

situatie van verzoekster. Hij houdt hierbij rekening met de door verzoekster aangebrachte staving-

stukken in antwoord op de voormelde uitnodigingsbrief. Hij licht uitvoerig toe waarom volgens hem de 

vermelde elementen in het geval van verzoekster niet beletten dat haar verblijfsrecht, en dat van haar 

zoontje, wordt beëindigd. 

 

Verzoekster geeft aan te betwisten dat in het kader van artikel 42quater, § 1, laatste lid van de 

Vreemdelingenwet een zorgvuldige en redelijke beoordeling heeft plaatsgevonden. Zij verbindt dit 

betoog ook met een schending van artikel 8 van het EVRM, zodat haar kritiek mede in het licht van dit 

verdragsartikel wordt onderzocht.  

 

3.2.5. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

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, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven is in wezen 

een feitenkwestie die afhankelijk is van de aanwezigheid van effectief beleefde hechte persoonlijke 

banden (EHRM 12 juli 2001, K. en T./Finland (GK), § 150; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije 

(GK), § 93). Het EHRM benadrukt verder dat het begrip ‘privéleven’ een ruime term is en dat het 

mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, 

Niemietz/Duitsland, § 29; EHRM 27 augustus 2015, Parrillo/Italië (GK), § 153). De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een privéleven, is eveneens een feitenkwestie.    

 

Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is niet 

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM 

als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een Staat 

waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). Artikel 8 van het EVRM kan 

evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door 

vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de 

gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 
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het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun verdragsver-

plichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen 

te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de 

binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezins- of privéleven, zoals gewaarborgd 

onder artikel 8 van het EVRM.  

 

In casu betreft het een situatie van weigering van een voortgezet verblijf. Hierbij aanvaardt het EHRM 

dat er een inmenging  is in het privé- en/of familie- en gezinsleven en dient het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM in overweging te worden genomen. Binnen de grenzen gesteld door dit tweede lid, is de 

inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien (legaliteit), ze is 

geïnspireerd door een of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde 

legitieme doelen (legitimiteit) en voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze 

te bereiken (proportionaliteit). Staten beschikken over een zekere beoordelingsmarge wat betreft de 

noodzaak aan inmenging. Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van de overheid om te bewijzen dat 

zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de 

inbreuk op het recht op respect van het privé- en/of familie- en gezinsleven (EHRM 19 februari 1998, 

Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 18 oktober 2006, 

Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, Sarközi en Mahran/Oostenrijk, § 62). Dit wordt 

onderzocht aan de hand van ‘fair balance’-toets, waarbij wordt nagegaan of een redelijke afweging werd 

gemaakt tussen de belangen van het individu en de belangen van de samenleving (EHRM 9 oktober 

2003, Slivenko/Letland (GK), § 113; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 76). 

 

Staten gaan hun beoordelingsmarge te buiten en schenden artikel 8 van het EVRM wanneer zij falen op 

zorgvuldige wijze een redelijke belangenafweging te maken (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 

84; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 62). 

 

In voorkomend geval is de bestreden beslissing genomen krachtens de Vreemdelingenwet, waarvan de 

bepalingen dienen te worden beschouwd als zijnde maatregelen die, binnen een democratische 

samenleving, nodig zijn om de toegang en het verblijf van niet-nationale onderdanen op het nationale 

grondgebied te controleren. De bestreden beslissing kent aldus een wettelijke basis en streeft een 

legitiem doel na.  

 

De inmenging in het gezins- en privéleven van verzoekster is bijgevolg formeel in overeenstemming met 

de afwijkende omstandigheden beoogd in artikel 8, tweede lid van het EVRM. 

 

Vervolgens moet worden onderzocht of de inmenging noodzakelijk is, met name of de inmenging wordt 

gerechtvaardigd door een dwingende maatschappelijke behoefte en proportioneel is met het nagestreef-

de doel (EHRM 19 februari 1998, Dalia/Frankrijk, § 52; EHRM 9 oktober 2003, Slivenko/Letland (GK), § 

113; EHRM 18 oktober 2006, Üner/Nederland (GK), § 54; EHRM 2 april 2015, Sarközi en Mahran/Oos-

tenrijk, § 62). 

 

3.2.6. Zoals reeds is aangegeven, werd bij het nemen van de bestreden beslissing rekening gehouden 

met de duur van het verblijf in België, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezins- en economische 

situatie, de sociale en culturele integratie in België en de mate waarin er nog bindingen bestaan met het 

land van oorsprong. Er wordt niet betwist dat de beslissing kan ingrijpen in verzoeksters gezins- en 

persoonlijke belangen. Na een concrete beoordeling van de belangen die op het spel staan, concludeert 

verweerder evenwel dat er geen humanitaire omstandigheden spelen die er zich tegen verzetten dat het 

verblijfsrecht wordt beëindigd of die zulks onredelijk zouden maken.  

 

Verzoekster geeft voornamelijk aan dat zij niet akkoord kan gaan met de beoordeling in de bestreden 

beslissing omtrent haar gezinssituatie. Wat dit betreft, oordeelde verweerder dat uit de stukken van het 

administratief dossier niet blijkt dat verzoekster intussen een nieuwe relatie is aangegaan. Verweerder 

stelde vast dat verzoekster intussen wel opnieuw samenwoont met haar eerste echtgenoot met de 

Russische nationaliteit met wie zij een dochtertje heeft. Verweerder merkte echter op dat zij intussen elk 

gehuwd zijn geweest met een Belgische onderdaan en niet kon worden vastgesteld of zij heden samen-

wonen als kennissen/vrienden dan wel opnieuw als koppel. Hij wees erop dat verzoekster hieromtrent 

niets had voorgelegd. Hij hield er hierbij nog rekening mee dat verzoekster in september 2020 is 



  

 

RvV X - Pagina 12 van 15 

bevallen van een zoontje, maar stelde dat het onduidelijk is wie de vader is van dit kind. De geboorte 

van dit kind wijst volgens hem dus niet op een nieuwe relatie tussen verzoekster en haar eerste echt-

genoot. Hij stelde verder nog dat het aan de betrokkenen is om in het belang van hun gemeenschappe-

lijke dochter te beslissen of zij heden verder bij haar vader verblijft in België dan wel of zij haar moeder 

vergezelt naar het land van herkomst. Hij oordeelde dat het kind via de moderne communicatiemiddelen 

steeds met de andere ouder in contact kan blijven en in samenspraak tussen de ouders dit kind 

regelmatig op bezoek kan gaan bij de andere ouder. Verweerder merkte nog op dat, zelfs indien er 

opnieuw sprake is van een relatie tussen verzoekster en haar eerste echtgenoot, niets erop wees dat zij 

het gezinsleven dan enkel in België kunnen beleven. Het gegeven dat de eerste echtgenoot en hun 

dochtertje legaal verblijf hebben in België verhindert volgens verweerder niet dat zij ook steeds samen 

met verzoekster en haar zoontje elders kunnen verblijven. Verweerder wees erop dat verzoekster en 

haar eerste echtgenoot in het verleden reeds zowel in Oekraïne als in Rusland hebben samengewoond 

en dat de verzoeken om internationale bescherming van de eerste echtgenoot evenzeer zijn afgewezen. 

Hij oordeelde dat het gezinsleven ook buiten België mogelijk is. Wat het pas geboren zoontje van 

verzoekster betreft, merkte verweerder nog op dat dit kind erg jong is en in de eerste plaats de zorgen 

behoeft van zijn moeder. Dit kind kan zich volgens verweerder dan ook erg gemakkelijk aanpassen aan 

een andere omgeving, waardoor het verzoekster zonder probleem kan vergezellen. Hij benadrukte dat 

het belang van dit kind in de eerste plaats vereist dat het niet wordt gescheiden van zijn moeder, wat 

niet het geval is. Verweerder wees er opnieuw op dat de vader van het kind momenteel niet is gekend. 

Hij stelde nog vast dat het kind geen gezondheidsproblemen heeft die maken dat het verzoekster niet 

kan vergezellen naar het land van herkomst.  

 

Er heeft op het vlak van het gezinsleven van verzoekster dus een concrete beoordeling en belangen-

afweging plaatsgevonden. Hierbij heeft verweerder ook oog gehad voor de belangen van de betrokken 

minderjarige kinderen. Het komt verzoekster toe om met concrete argumenten het onzorgvuldig dan wel 

kennelijk onredelijk of disproportioneel karakter hiervan aan te tonen.  

 

In zoverre verzoekster thans aanvoert dat zij intussen opnieuw samenwoont met haar eerste echtgenoot 

met wie zij reeds een dochter heeft en wijst op het gegeven dat zowel haar eerste echtgenoot als hun 

dochter verblijfsgerechtigd zijn in België, leert een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing dat 

deze gegevens wel degelijk in rekening zijn gebracht. De bestreden beslissing neemt als uitgangspunt 

dat de eerste echtgenoot en de gemeenschappelijke dochter nog steeds gerechtigd zijn op een verblijf 

in België. 

 

Het gegeven dat verzoekster en haar eerste echtgenoot opnieuw onder hetzelfde dag wonen, betekent 

volgens verweerder nog niet dat zij ook daadwerkelijk opnieuw een relatie hebben, rekening houdend 

met hun eerdere bewuste keuze om uit te echt te scheiden. Verweerder stelde vast dat verzoekster 

niets voorlegde van een nieuwe relatie met haar Russische ex-echtgenoot. Hij wees erop dat niet blijkt 

dat deze de vader is van verzoeksters jongste kind. 

 

Verzoekster houdt thans voor dat er wel degelijk opnieuw sprake is van een relatie met haar Russische 

ex-echtgenoot en dus een gezinsleven tussen haar, haar kinderen en deze man. Zij stelt dat het niet 

logisch is het bestaande gezin te doen scheiden. Zij voert aan dat zij elk aparte inkomsten hebben en zij 

goed zijn geïntegreerd. Zij stelt dat ten onrechte geen rekening is gehouden met het gegeven dat haar 

Russische ex-echtgenoot de biologische vader is van haar jongste kind. Al erkent zij vervolgens wel dat 

dit vaderschap momenteel nog niet is vastgesteld. De Russische ex-echtgenoot zou hiermee bezig zijn 

en “die erkenning binnenkort regelen”. 

 

In zoverre verzoekster stelt dat haar eerste echtgenoot de biologische vader is van haar zoontje, kan de 

Raad enkel vaststellen dat dit niet meer is dan een blote bewering. Verweerder heeft er in zijn beslissing 

terecht op gewezen dat het momenteel niet is geweten wie de vader is van dit kind. De geboorteakte 

van dit kind vermeldt enkel zijn moeder. Er ligt geen enkel (begin van) bewijs voor dat de eerste 

echtgenoot de vader is van dit kind. De Raad kan ook slechts vaststellen dat verzoekster weliswaar 

voorhoudt dat haar eerste echtgenoot de erkenning van het kind binnenkort zou willen regelen, maar 

nergens uit blijkt dat hij reeds stappen in deze zin heeft gezet. Nergens wordt ook geduid waarom dan 

wordt getalmd met het zetten van deze stappen of aangetoond op welke wijze de eerste echtgenoot 

hiermee bezig is.  

 

De Raad kan het verder niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk achten waar verweerder in eerste 

instantie heeft opgemerkt dat het op basis van de gegevens zoals deze voorlagen bij het nemen van de 

bestreden beslissing niet vaststond dat er opnieuw sprake is van een relatie en dus gezinsleven tussen 
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verzoekster en haar Russische ex-echtgenoot. Zoals gezegd, blijkt niet dat deze laatste de vader is van 

verzoeksters jongste kind. Verder gaf verzoekster in het kader van het hoorrecht niet aan dat zij 

opnieuw een relatie zou hebben met haar eerste echtgenoot. Zij brengt dit gegeven pas aan in het kader 

van het thans voorliggende beroep. Zoals verweerder stelt in de bestreden beslissing, hebben 

verzoekster en haar Russische ex-echtgenoot in het verleden de bewuste keuze gemaakt om uit de echt 

te scheiden. Zij zijn vervolgens elk hun eigen weg gegaan en zijn elk een huwelijk aangegaan met een 

Belgische onderdaan. Het enkele gegeven dat zij momenteel op hetzelfde adres wonen, betekent niet 

noodzakelijk dat zij opnieuw een relatie hebben. Nergens blijkt ook uit dat verzoekster en haar eerste 

echtgenoot een nieuw engagement, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw huwelijk of een wettelijke 

samenwoning, zijn aangegaan. De thans door verzoekster voorgelegde brief van een buurvrouw 

bevestigt dat zij en haar eerste echtgenoot opnieuw onder hetzelfde dak wonen, maar hiermee is 

onvoldoende aangetoond dat zij ook opnieuw een relatie zouden hebben. De verklaring dateert 

trouwens van twee maanden na het nemen van de bestreden beslissing. Overige stukken worden niet 

aangebracht. Daarnaast stelt de Raad nog vast dat de eerste echtgenoot twee keer in beroep ging bij de 

Raad tegen een in zijnen hoofde genomen beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht, met name op 

12 mei 2020 en 15 januari 2021, maar hij nergens sprak over een nieuwe relatie tussen hem en 

verzoekster. Hij gaf louter aan dat zijn minderjarig kind uit zijn eerste huwelijk met verzoekster inwoont 

bij deze laatste en ook hij momenteel inwoont op hetzelfde adres, zonder evenwel op enig ogenblik te 

spreken over een nieuwe relatie met verzoekster. Het door de eerste echtgenoot in deze verzoek-

schriften ingeroepen artikel 8 van het EVRM werd enkel betrokken op zijn kinderen, niet op verzoekster. 

Nergens in deze verzoekschriften gaf de eerste echtgenoot trouwens ook aan dat hij de vader zou zijn 

van het jongste kind van verzoekster, geboren in september 2020.  

 

Verweerder wees er vervolgens op dat het aan verzoekster en haar Russische ex-echtgenoot is om in 

het belang van hun gemeenschappelijke dochter te beslissen of zij heden verder bij haar vader verblijft 

in België dan wel of zij haar moeder vergezelt naar het land van herkomst. Hij stelde dat het kind steeds 

via de moderne communicatiemiddelen met de andere ouder in contact kan blijven en in samenspraak 

tussen de ouders het kind regelmatig op bezoek kan gaan bij de andere ouder. Verzoekster gaat niet 

concreet in op deze beoordeling en toont het onzorgvuldig of kennelijk onredelijk karakter hiervan niet 

aan.  

 

De Raad merkt hierbij ook op dat reeds vanaf zeer jonge leeftijd van de gemeenschappelijke dochter 

haar ouders uit elkaar zijn gegaan. Dit kind is grotendeels opgegroeid met gescheiden ouders. Enkel 

recent wonen haar ouders opnieuw onder hetzelfde dak. Ook in het verleden diende het gezinsleven 

van dit kind reeds te worden beleefd terwijl de ouders in verschillende landen verbleven en er blijkt niet 

dat dit concrete problemen heeft gegeven voor de opbouw van de gezinsbanden of dat dit nefast was 

voor de belangen van het kind. Zo wijst de Raad erop dat verzoekster en haar dochter op 21 november 

2014 vrijwillig zijn teruggekeerd naar Oekraïne, zonder de vader van het kind. Deze laatste keerde op 

een bepaald ogenblik blijkbaar wel terug naar Tsjetsjenië, Rusland, nu hij aldaar op 27 mei 2015 in het 

huwelijk trad met een Belgische vrouw en vervolgens op 16 augustus 2015 op basis van dit huwelijk 

terugkeerde naar België. Verzoekster zelf betrad pas op 28 juli 2016 opnieuw het Schengengrond-

gebied. Na een kortstondige terugkeer naar Oekraïne in oktober 2016 om er te huwen met een 

Belgische onderdaan, verkreeg verzoekster in november 2017 een F-kaart. Op 22 mei 2018 liet zij 

vervolgens aan de gemeente Lebbeke weten dat zij sinds 10 april 2018 niet langer verbleef op het adres 

van haar Belgische echtgenoot en dat zij definitief terug in Oekraïne woonde. Zij werd afgeschreven 

naar het buitenland. Opnieuw blijkt niet dat zij was vergezeld van haar eerste echtgenoot. Zij gaf aan in 

mei 2019 te zijn teruggekeerd naar België. Verzoekster toont niet concreet aan dat het gezinsleven van 

haar minderjarige dochter met haar beide ouders niet op effectieve en normale wijze kan worden 

verdergezet, ook als de ouders in verschillende landen zouden verblijven, net zoals dit in het verleden 

reeds het geval was. Verzoekster betwist niet dat in alle gevallen nauwe contacten via de moderne 

communicatiemiddelen en regelmatige bezoeken aan de andere ouder dan degene bij wie het kind 

verblijft mogelijk blijven. Er blijkt niet dat in deze situatie de belangen van de dochter dreigen te worden 

miskend. Het kind heeft nog steeds legaal verblijf in België en kan er dus voor kiezen bij haar vader in 

België te blijven en hier verder school te lopen. Het is ook mogelijk voor de dochter om samen met 

verzoekster te verblijven in haar land van herkomst. Er worden geen concrete elementen naar voor 

gebracht die maken dat dit moeilijk zou zijn voor dit kind of haar belangen zou schaden. Dit kind is nog 

relatief jong en er blijkt niet dat het zich niet langer kan aanpassen aan een leven en een scholing in het 

land van herkomst. Verzoekster brengt alvast geen concrete elementen naar voor die hieraan in de weg 

zouden kunnen staan.   
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Daarnaast heeft verweerder wel degelijk ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat verzoekster 

en haar Russische ex-echtgenoot opnieuw een relatie met elkaar hebben, ook al blijkt dit niet uit de 

voorliggende stukken. Verweerder merkte op dat niets erop wijst dat zij het gezinsleven dan enkel in 

België kunnen beleven. Het gegeven dat de Russische ex-echtgenoot en het dochtertje legaal verblijf 

hebben in België staat er voor verweerder niet aan in de weg dat zij ook steeds samen met verzoekster 

en haar zoontje elders kunnen verblijven. Verweerder wees erop dat zij in het verleden reeds zowel in 

Oekraïne als in Rusland hebben samengewoond. Hij oordeelde dat het gezinsleven ook buiten België 

mogelijk is. Verzoekster voert thans aan dat haar Russische ex-echtgenoot zou werken in België. Dit 

wordt evenwel niet aangetoond. Daarenboven kan dit enkele gegeven niet volstaan om aan te tonen dat 

er noemenswaardige hinderpalen zijn om het gezinsleven buiten België te leiden. Verzoekster wijst 

verder voor het eerst in de synthesememorie op het gegeven dat haar eerste echtgenoot verblijft in 

België in het kader van gezinshereniging met Belgische kinderen uit zijn huwelijk met een Belgische 

vrouw. Nog daargelaten de vraag of dit gegeven voor het eerst in de synthesememorie naar voor kan 

worden gebracht, wordt met het louter wijzen op het gegeven dat de eerste echtgenoot in dit land 

kinderen met de Belgische nationaliteit heeft nog niet concreet aangetoond dat er onoverkomelijke 

hinderpalen bestaan voor hem om het beweerde hernieuwde gezinsleven met verzoekster (en hun 

gemeenschappelijke dochter) buiten België te beleven. De eerste echtgenoot woont niet samen met zijn 

Belgische kinderen. Er is hooguit sprake van regelmatige contacten, maar dit wordt niet verder 

verduidelijkt. Er blijkt niet dat deze contacten – voor zover deze daadwerkelijk plaatsvinden, want 

hierover worden in de huidige procedure geen concrete gegevens aangebracht – niet kunnen worden 

verdergezet via regelmatige bezoeken van de eerste echtgenoot aan België of van zijn Belgische 

kinderen aan hun vader in het buitenland en via de moderne communicatiemiddelen. Er zou sprake zijn 

van een echtscheiding met onderlinge toestemming, zodat niet blijkt dat de eerste echtgenoot en zijn 

eerdere Belgische echtgenote hierover niet de nodige afspraken kunnen maken. Verzoekster maakt niet 

concreet aannemelijk dat een en ander niet redelijkerwijze mogelijk is of waaruit de onoverkomelijke 

hinderpalen dan precies bestaan.  

 

Wat verzoeksters zoontje betreft, wordt herhaald dat verweerder in zijn beslissing correct heeft vastge-

steld dat de vader van dit kind momenteel niet is gekend. In zoverre verzoekster aanvoert dat het belang 

van haar minderjarige zoon erin zou bestaan verder in België te kunnen verblijven omdat zijn 

biologische vader er zou verblijven en werken, is dit geenszins aangetoond. Verweerder heeft verder in 

alle redelijkheid kunnen vaststellen dat er, gelet op de nog zeer jonge leeftijd van dit kind, geen 

problemen blijken voor dit kind om samen met verzoekster in het land van herkomst te verblijven. Er 

blijkt niet dat het hoger belang van dit kind, waaromtrent correct wordt gesteld dat dit in de eerste plaats 

de nabijheid van de moeder vereist, hierdoor zou worden miskend.  

 

Voor het overige stelt verzoekster nog dat zij bijna 10 jaar ononderbroken in België verblijft en dat zij 

hier een eigen inkomen heeft en goed is geïntegreerd. Gelet op het feitenrelaas, kan evenwel geenszins 

worden aanvaard dat verzoekster reeds bijna tien jaar ononderbroken in België verblijft. Tot twee keer 

toe is zij vrijwillig, en dit voor langere tijd, teruggekeerd naar haar land van herkomst. Zij betwist ook niet 

dat zij enkel sinds 4 mei 2017 werd toegelaten tot een verblijf en dat het legale en niet-precaire verblijf in 

België dus slechts van korte duur was. Zij weerlegt de uitgebreide motivering in de bestreden beslissing 

verder niet dat zij kan worden geacht nog voldoende banden te hebben met haar land van herkomst en 

zij haar leven opnieuw kan oppikken in dit land. Wat de economische integratie in België betreft, stelde 

verweerder in zijn beslissing daarnaast vast dat verzoekster enkel sporadisch was tewerkgesteld in 

België en dat zij sinds 27 juni 2020 niet langer werkzaam was. Hij achtte het redelijk om aan te nemen 

dat verzoekster ook in het land van herkomst kan worden tewerkgesteld. Verzoekster betoogt thans 

weliswaar dat zij wel degelijk nog een eigen inkomen uit tewerkstelling heeft, maar zij toont geenszins 

aan dat de beslissing steunt op onjuiste feitelijke gegevens of dat zij op het ogenblik van het nemen van 

de bestreden beslissing nog werkzaam was. Wat de sociale en culturele integratie in België betreft, 

oordeelde verweerder nog dat deze niet van die aard is dat deze een beletsel vormt voor de beëindiging 

van het verblijfsrecht. Hierbij werd rekening gehouden met de door verzoekster in dit verband voorge-

legde stukken. Door enkel op zeer algemene wijze te stellen dat er sprake is van een goede integratie, 

zonder dit nader toe te lichten, worden de motieven hieromtrent niet weerlegd. 

 

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat verweerder, wat betreft de beoordeling van de duur van het 

verblijf in België, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de gezinssituatie, de economische integratie, de 

sociale en culturele integratie en de mate van bindingen met het land van herkomst, is uitgegaan van 

onjuiste feitelijke gegevens of zich steunde op verouderde informatie. Zij toont niet aan dat enig 

specifiek aspect dat verband houdt met haar huidige (gezins)situatie ten onrechte niet in rekening is 

gebracht. Evenmin wordt aannemelijk gemaakt dat de gedane beoordeling kennelijk onredelijk is of dat 
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in de bestreden beslissing haar persoonlijke en gezinsbelangen op disproportionele wijze worden 

afgewogen.  

 

3.2.7. Verzoekster geeft nog aan dat verweerder na het horen een klein jaar wachtte met het nemen van 

de bestreden beslissing. Zij is van mening dat zij opnieuw had moeten worden gehoord zodat zij haar 

actuele situatie verder had kunnen toelichten. Nog daargelaten het gegeven dat verzoekster bij het 

horen werd verzocht om, zolang er geen uitsluitsel werd gegeven met betrekking tot het onderzoek naar 

het (behoud van het) verblijfsrecht, relevante wijzingen van haar situatie door te geven, merkt de Raad 

in ieder geval op dat verzoekster niet aantoont dat zij, indien bijkomend gehoord, nog enig concreet 

element had kunnen aanbrengen dat niet reeds in rekening is gebracht bij het nemen van de bestreden 

beslissing en dat van invloed kon zijn geweest op het beslissingsproces.  

 

3.2.8. Gelet op wat voorafgaat, moet worden vastgesteld dat verzoekster een schending van artikel 8 

van het EVRM, van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet, van de materiële motiveringsplicht of 

van het zorgvuldigheidsbeginsel niet concreet aantoont. 

 

3.2.9. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

 

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 twintig april tweeduizend eenentwintig door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


