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 nr. 259 520 van 24 augustus 2021 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 30 april 2021 heeft 

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

van 25 maart 2021 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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 7 mei 2021 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 11 juni 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. MOONEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 13 januari 2015 bekwam verzoeker een verblijfskaart naar aanleiding van de aanvraag voor 

gezinshereniging als familielid van een burger van de Unie, met name in zijn hoedanigheid van vader 

van het Belgisch minderjarig kind R.H.E.E. 

 

Op 11 december 2018 is het verblijfsrecht van verzoeker beëindigd, zonder bevel om het grondgebied 

te verlaten. 
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Op 17 april 2019 dient verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid van een 

burger van de Unie, met name in functie van zijn Belgisch minderjarig kind. Op 19 oktober 2019 neemt 

de gemachtigde van de minister de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden 

zonder bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Op 21 november 2019 dient verzoeker een nieuwe aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, met name in functie van zijn Belgisch minderjarig kind.  

 

Op 11 mei 2020 neemt de gemachtigde van de minister een beslissing tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Tegen voormelde 

beslissing dient verzoeker een annulatieberoep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna 

de Raad) die bij arrest nr. 243 234 van 28 oktober 2020 de beslissing vernietigt.  

 

Op 12 januari 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris een nieuwe beslissing tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20).  

 

Op 25 maart 2021 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing waarvan de motivering luidt 

als volgt: 

 

“De heer, die verklaart te heten(1) 

Naam R. H. 

Voornaam M. 

Geboortedatum: (…)1994 

Geboorteplaats Bagdad 

Nationaliteit Irak 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassenl2) tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

zich er naar toe te begeven, binnen 30 dagen na de kennisgeving 

 

REDEN VAN DE BESLISSING 

 

Zie motivatie beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden- bijlage 20 dd 12 01 2021 

De beslissing werd per aangetekend schrijven aan betrokkene overgemaakt op 13 01 2021 Er werd 

geen beroep ingesteld tegen deze beslissing, waardoor de beslissing inmiddels definitief is 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel 7, eerste lid. 2° van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen. Betrokkene verblijft immers langer dan de in artikel 6 van dezelfde 

wet bepaalde termijn 

 

Hierbij wordt art 74/13 van de wet van 15 12 1980 wel degelijk in overweging genomen Van een 

probleem betreffende de gezondheid van betrokkene is geen sprake Voor wat het gezins- en 

familieleven betreft de gezinshereniging met de referentiepersoon in het verleden was slechts van korte 

duur. Naast een korte periode van samenwoonst in meer zo'n 6 jaar geleden, dient opgemerkt te 

worden dat betrokkene heden ook geen recht van bewaring of omgangsrecht blijkt te hebben met zijn 

kind noch kan afdoende blijken dat hij financiële en affectieve banden zou onderhouden met zijn kind 

Het verblijfsrecht in het kader van gezinshereniging kon hem meermaals niet worden toegestaan 

Evenmin kan blijken dat betrokkene een nieuwe relatie zou hebben aangeknoopt Hij staat op heden ook 

als alleenstaande in het Rijksregister geregistreerd Het gezins- en familieleven kan gelet op voorgaande 

elementen geen beletsel vormen voor het nemen van huidige beslissing Voor zover betrokkene 

contacten zou wensen op te bouwen, dient opgemerkt te worden dat niets hem belet om de financiële 

steun die hij stelt te geven aan de moeder van het kind verder te zetten vanuit het land van herkomst of 

origine en er eveneens een contactregeling kan worden getroffen vanuit het land van herkomst via 

moderne communicatiemiddelen Er kunnen namelijk afspraken gemaakt worden tussen de moeder van 

het kind van betrokkene en hemzelf dat het kind zijn vader met enige regelmaat kan zien en betrokkene 

zo toch zijn vaderschap kan uitoefenen Zodoende kan ook niet gesteld worden dat het belang van het 

kind zou geschaad worden Het bevel is het logische gevolg van het niet meer voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden Indien het verblijfsrecht niet kan worden behouden en er geen andere rechtsgrond 
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is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, is een bevel 

het enige alternatief” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1 In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot 

Bescherming voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van de artikelen 7 en 

24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, in werking 

getreden op 1 december 2009 (hierna: het Handvest), van de artikelen 74/13 en 62 van de 

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk de 

zorgvuldigheids- en motiveringsplicht.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“Eerste onderdeel: relevante wetsbepalingen 

 

Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn voorziet dat"[b]// de tenuitvoerlegging van deze richtlijn houden de 

lidstaten rekening met: 

a) het belang van het kind: 

b) het familie- en gezinsleven: 

c) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, en eerbiedigen zij het 

beginsel van non-refoulement." 

 

Dit artikel werd naar Belgisch recht omgezet in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat luidt als 

volgt: "[bjij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de 

betrokken onderdaan van een derde land". 

 

Hieruit blijkt dat de Terugkeerrichtlijn en de Vreemdelingenwet de ruimte laten en zelfs een verplichting 

opleggen aan verwerende partij om bij het nemen van verwijderingsbeslissingen het hoger belang van 

het kind en het gezinsleven in aanmerking te nemen. 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé!even, 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 waarborgt het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder 

recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, familie- en gezinsleven. Het gezinsleven van verzoeker 

speelt zich volledig hier in België af. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/ of 

familie- en gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is 

genomen (cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, 

Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

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. 

 

Met betrekking tot het bestaan van een familie- en gezinsleven, moet vooreerst worden nagegaan of er 

sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band 

tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T.I Finland, § 150). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van 

beiden, is een feitenkwestie. 
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Met betrekking tot het bestaan van een familie- en gezinsleven, moet vooreerst worden nagegaan of er 

sprake is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band 

tussen deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T.I Finland, § 150). 

 

Wanneer er sprake is van een gezinsleven, kan een inmenging in dit gezinsleven enkel plaatsvinden 

wanneer deze voldoet aan de voorwaarden van paragraaf 2 van artikel 8 EVRM. Dit is niet alleen zo 

wanneer een toegekend verblijfsrecht wordt beëindigd, maar ook wanneer het gaat om een eerste 

toelating. Immers, artikel 8 EVRM kan ook positieve verplichtingen met zich meebrengen. 

 

Artikel 8 van het EVRM verplicht lidstaten niet enkel om zich te onthouden van ongerechtvaardigde 

inmengingen in het gezinsleven, maar legt ook positieve verplichtingen op. Het EHRM stelt hierover: 

 

« La cour rappelle que l'article 8 peut engendrer des obligations positives inhérentes à un « respect » 

effectif de la vie familiale. Les principes applicables à pareilles obligations sont comparables à ceux qui 

gouverne les obligations négatives. Dans les deux cas, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager 

entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux 

hypothèses, Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation. » (EHRM, Sen t. Nederland, 2001, § 31.) 

 

Bij het uitoefenen van deze positieve verplichtingen moet de overheid dus streven naar een evenwicht 

tussen alle belangen die aan de orde zijn, individueel en maatschappelijk. Bij de beoordeling van 

wanneer dit evenwicht bereikt is, beschikt de overheid over een zekere beoordelingsmarge. 

 

Deze beoordelingsmarge is echter niet onbegrensd. In bepaalde gevallen kan de positieve verplichting 

onder artikel 8 EVRM inhouden dat iemand moet worden toegelaten tot het grondgebied. In elk geval 

moet rekening worden gehouden met bepaalde criteria, voorgeschreven door het EHRM. In het arrest 

Sen gaf het Hof aan welke criteria meespelen: "Dans son analyse, la Cour prend en considération l'âge 

des enfants concernés, leur situation dans leur pays d'origine et leur degré de dépendance par rapport à 

des parents. » (EHRM, Sen t. Nederland, 2001, §37.) 

 

In het arrest nr. 127.171 van 17 juli 2014 lichtte Uw Raad het onderzoek en de proportionaliteitstoets 

onder artikel 8 EVRM als volgt toe: 

 

"Verdragsluitende Staten [zijn] er wel toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij 

beschikken, een billijke afweging (of zoals verzoeker stelt: een proportionaliteitstoets) te maken tussen 

de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 68-69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie 

betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen van een 

Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de individuele 

omstandigheden van de betrokken persoon en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, nr. 

41738/10, PaposhvUi v. België, par. 140). 

 

De beleidsmarge van verdragsluitende staten wordt overschreden wanneer zij geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang, enerzijds, en het belang van het individu, anderzijds. Of het nu een 

negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Dit vereist een correcte belangenafweging waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. Zo stelt 

de rechtspraak van het EHRM dat er onder meer rekening moet worden gehouden met de aard en ernst 

van de gepleegde strafbare feiten, de tijdsduur van het verblijf in het gastland, de tijdsduur die is 

verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van verzoeker sindsdien, de gezinssituatie 

van verzoeker, de omvang van de band met het land van herkomst, het bestaan van ononverkomelijke 

hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal kan worden uitgebouwd, de vraag of 

het gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de 

verblijfsstatus van één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voorzetten van het gezinsleven op 

het grondgebied van de Verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie 

zich voordoet dan zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM 

worden vastgesteld (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 142; EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70).(...) 

 

De algemene stelling, die de verwerende partij aanhangt, dat een rechtmatige toepassing van de 

vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan uitmaken, volstaat niet en kan niet 
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worden bijgetreden (RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan 

de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij 

de Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds 

nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in 

het kader van een billijke belangenafweging conform artikel 8 van het EVRM (EHRM 11 februari 2010, 

nr. 31465/08, Raza v. Bulgarije, par. 54)." 

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/Belgie, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis heeft of zou moeten 

hebben. 

 

Verwerende partij moet niet alleen het gezinsleven van verzoekende partij nauwkeurig onderzoeken, 

maar ook het hoger belang van het kind. 

 

Artikel 8 EVRM verplicht lidstaten om rekening te houden met het hoger belang van het kind bij het 

nemen van administratieve beslissingen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het 

arrest Jeunesse t. Nederland van 3 oktober 2014 duidelijk gesteld in welke mate lidstaten het belang 

van het kind moeten laten primeren. 

 

Het Hof herhaalt ook zijn rechtspraak dat er een brede consensus bestaat, ook in het internationale 

recht, dat in alle beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, hun belangen van het hoogste belang zijn. 

Volgens het EHRM moeten nationale overheden steeds de uitvoerbaarheid, haalbaarheid en 

proportionaliteit onderzoeken van een uitwijzing om een effectieve bescherming te geven aan de 

kinderen die er rechtstreeks door geraakt worden en om voldoende gewicht te geven aan hun hoger 

belang: 

 

"109. Where children are involved, their best interests must be taken into account (see Tuquabo-Tekle 

and Others v. the Netherlands, no. 60665/00, § 44, 1 December 2005; mutatis mutandis, Popov v. 

France, nos. 39472/07 and 39474/07, §§ 139-140, 19 January 2012; Neulinger and Shuruk v. 

Switzerland, cited above, § 135; and X v. Latvia [GC], no. 27853/09, § 96, ECHR 2013). On this 

particular point, the Court reiterates that there is a broad consensus, including in international law, in 

support of the idea that in all decisions concerning children, their best interests are of paramount 

importance (see Neulinger and Shuruk v. Switzerland, cited above, § 135, and X v. Latvia, cited above, 

§ 96). Whilst alone they cannot be decisive, such interests certainly must be afforded significant weight. 

Accordingly, national decision-making bodies should, in principle, advert to and assess evidence in 

respect of the practicality, feasibility and proportionality of any removal of a nonnational parent in order 

to give effective protection and sufficient weight to the best interests of the children directly affected by 

it." 

 

Bij de tenuitvoerlegging van de terugkeerrichtlijn zijn Lidstaten gehouden om artikel 24 van het Handvest 

van de Grondrechten van de Europese Unie na te leven. Dit artikel, dat samen met het Verdrag van 

Lissabon op 1 december 2009 in werking is getreden, luidt: 

 

"De rechten van het kind 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen 

vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in 

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht. 

2. Bii alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële 

overweging. ..." 

 

Artikel 51 van het Handvest verduidelijkt dat het Handvest van toepassing is wanneer lidstaten 

bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen: 

 

"1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie 

met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie 

ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en 
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bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met 

inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn 

toegedeeld. 

 

In casu is artikel 24 van het Handvest van toepassing. De bestreden beslissing betreft immers een 

tenuitvoerlegging van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn. 

 

Zoals Uw Raad eerder al bevestigd heeft is artikel 24.2 van het Handvest gebaseerd op het VN 

Kinderrechtenverdrag (zie RvV 21 februari 2013, nr. 97.183, bevestigd in cassatie door RvS 15 januari 

2014, nr. 226.067). De Toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende: "Dit artikel is 

gebaseerd op het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, dat 

door alle lidstaten is bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag. (cfr. 

Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17.) 

 

Deze Toelichtingen hebben een belangrijke interpretatieve waarde (zie RvV 21 februari 2013, nr. 

97.183, bevestigd in cassatie door RvS 15 januari 2014, nr. 226.067). Krachtens artikel 52, § 7 van het 

Handvest zijn deze toelichtingen opgesteld om richting te geven aan de uitlegging van dit Handvest van 

de grondrechten en dient deze Toelichtingen door de rechterlijke instanties van de Unie en van de 

Lidstaten naar behoren in acht te worden genomen. 

 

Voor een beter begrip van artikel 24 van het Handvest is het derhalve aangewezen om artikel 3 van het 

VN Kinderrechtenverdrag nader te bekijken. 

 

Artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag luidt als volgt: 

 

"Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of 

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging." 

 

Het VN Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag het 

volgende: 

 

"Article 3(1): the best interests of the child as a primary consideration in all actions concerning children. 

The article refers to actions undertaken by "public or private social welfare institutions, courts of law, 

administrative authorities or legislative bodies". The principle requires active measures throughout 

Government, parliament and the judiciary. Every legislative, administrative and judicial body or institution 

is required to apply the best interests principle by systematically considering how children's rights and 

interests are or will be affected by their decisions and actions - by, for example, a proposed or existing 

law or policy or administrative action or court decision, including those which are not directly concerned 

with children, but indirectly affect children." (cf. UN Committee on the rights of the child, General 

Comment no. 5 (2003), General Measures of implementation of the Convention on the Rights of the 

Child, 27 november 2003, CRC/GC/2003/par. 12). 

 

Hieruit blijkt dat artikel 3.1 van het VN Kinderrechtenverdrag niet enkel van toepassing is op 

maatregelen die genomen worden betreffende kinderen. Ook maatregelen die kinderen onrechtstreeks 

beïnvloeden, vallen onder de werkingssfeer van artikel   

 

3.1. van het Kinderrechtenverdrag. 

Artikel 3.1 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het hoger belang van het 

kind brengen een onderzoeksplicht met zich mee. 

 

Zoals M. Maes en A. Wijnants schrijven: "Het VN-Kinderrechtencomité voegde hieraan toe dat het 

beginsel van het belang van het kind een drievoudig concept is. Het beginsel houdt niet enkel een 

materieel recht in voor een kind om zijn belangen (d.i. in wezen het welzijn van het kind) in overweging 

te zien genomen worden, maar is tevens een interpretatief rechtsbeginsel en een procedureregel. Wat 

dit laatste betreft; kan het beginsel van het belang van het kind als een onderzoekplicht worden opgevat. 

Telkens wanneer een maatregel (d.i. een beslissing, handeling, gedrag, voorstel, dienst, procedure, een 

nalatigheid of andere maatregel) wordt genomen die gevolgen heeft voor een kind, moeten tijdens het 

besluitvormingsproces nauwgezet de mogelijke negatieve en positieve effecten van een eventuele 

beslissing op het kind worden onderzocht, zodat kan worden uitgemaakt wat de belangen van het kind 

in een specifiek geval vereisen. Wanneer de verschillende relevante belangen tegen elkaar worden 
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afgewogen, moeten de belangen van het kind primair in overweging worden genomen. Tijdens de 

belangenafweging moet op basis van evenredigheid worden nagegaan of andere overwegingen van die 

aard zijn, bv. inzake migratiecontrole, dat ze toch primeren op de belangen van het kind als een eerste 

overweging"(M. MAES, A. WIJNANTS, Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: een 

nieuwe speler in het vreemdelingenrecht, T.Vreemd. 2016, nr. 1). 

 

Tweede onderdeel: de gezinscel van verzoeker en zijn minderjarige zoon 

 

Artikel 40ter, §2, 2° van de vreemdelingenwet voorziet voor de ouder van een minderjarig Belgisch kind 

in de verblijfsvoorwaarde dat deze ouder het minderjarig Belgisch kind dient te begeleiden of te 

vervoegen. 

 

Zoals uw Raad reeds heeft geoordeeld (RvV nr. 196 045 van 1 december 2017) dient naar analogie met 

vaststaande rechtspraak van de Raad van State te worden aangenomen dat de termen 'begeleiden' of 

'vervoegen' moeten worden begrepen in die zin dat er een 'gezinscel' oftewel een daadwerkelijke en 

effectief beleefde gezinsband moet bestaan. Hiertoe is een samenwoonst strikt genomen niet vereist (cf. 

RvS 24 april 1995, nr. 53.030; RvS 21 februari 2007, nr. 168.044). 

 

De kernvraag is aldus of de verwerende partij correct, op kennelijk redelijke en zorgvuldige wijze kon 

vaststellen dat er geen gezinscel is tussen verzoekster en haar Belgische minderjarige zoon. 

 

In het arrest nr. 235 292 van 17 april 2020 oordeelt Uw Raad dat de vraag naar een 'gezinscel' moet 

worden begrepen als de vraag naar een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM. 

Uw Raad oordeelt ook dat de gezinscel en het gezinsleven tussen een moeder/vader en een Belgisch 

minderjarig kind in principe wordt verondersteld en slechts in uitzonderlijke omstandigheden 

onbestaande is. Uw Raad oordeelde als volgt: 

 

 (…) 

 

Er is in casu wel degelijk sprake van een gezinsleven. Elias is tegenwoordig 6 jaar oud. Vanaf zijn 

geboorte hebben verzoeker, zijn ex-vrouw en Elias samengewoond als een gezinnetje. De relatie van 

verzoeker en zijn ex-vrouw werd echter verbroken in 2015-2016 en verzoeker is toen verhuisd. 

Verzoeker is Elias wel steeds blijven zien. Hij bezoekt hem 1 keer per week en ze brengen veel tijd 

samen door. De ex-vrouw van verzoeker vindt het tevens zeer belangrijk dat haar zoon zijn vader blijft 

zien, ondanks het feit dat hij geen hoederecht heeft. Vader en zoon zijn erg gehecht aan elkaar. 

 

Uit de stukken die werden voorgelegd in de aanvragen tot gezinshereniging blijkt dat verzoeker zijn 

ouderlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van Elias opneemt en een betrokken vader is. Er blijkt 

onder andere dat verzoeker zijn zoon elk weekend bezoekt, dat zij samen vele activiteiten ondernemen, 

en dat verzoeker financieel probeert bij te dragen aan de opvoeding van zijn zoon wanneer hij hiervoor 

de middelen heeft. 

 

Echter, op verschillende vlakken heeft verwerende partij het gezinsleven van verzoekende partij en het 

hoger belang van het kind onvoldoende en onnauwkeurig in aanmerking genomen en verkeerd 

beoordeeld. 

 

De motivering omtrent het kind in de bestreden beslissing is zeer summier. Verwerende partij is op geen 

enkele manier nagegaan wat de impact is van de bestreden beslissing op Elias. 

 

Verwerende partij heeft geen enkel individueel onderzoek gedaan. Verwerende partij is niet nagegaan 

welke band Elias met zijn moeder en met zijn vader heeft. Verwerende partij heeft zich er gemakkelijk 

vanaf gemaakt en heeft gesteld dat het wel degelijk in het hoger belang van het kind is om contact te 

houden met zijn vader via moderne communicatiemiddelen en om zijn vader af en toe te bezoeken in 

zijn herkomstland. Zij heeft ook geen rekening gehouden met het feit dat er geen 

toekomstperspectieven zouden zijn voor verzoeker en zijn zoon om elkaar nog terug te zien of samen te 

wonen (in kader van co-ouderschap) indien verzoeker terug in Irak verblijft (zie infra). 

 

De bestreden beslissing lijkt een standaardmotivering die niet werd getoetst aan de werkelijkheid die in 

het huidige dossier voorligt. 
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Bovendien moet er rekening worden gehouden met het feit dat Uw Raad op 30 oktober 2020 de 

weigeringsbeslissing omtrent de aanvraag gezinshereniging heeft vernietigd en dat verwerende partij 

vervolgens quasi dezelfde motivering heeft hernomen om een nieuwe weigeringsbeslissing te nemen 

om 12 januari 2021. Tegen deze laatste beslissing werd geen beroep aangetekend omdat er geen 

raadsman werd aangesteld door verzoeker. 

 

Verwerende partij had rekening moeten houden met de persoonlijke omstandigheden van Elias en 

nagaan of er sprake is van een beschermenswaardig gezinsleven en of de beslissing kan worden 

uitgevoerd in overeenstemming met het hoger belang van het kind, quod non. 

 

De bestreden beslissing stelt dat verzoekers verwijdering geen enorm ontwrichtende impact zal hebben 

op het leven van zijn zoon omdat ze niet samenleven. 

 

In tegenstelling tot wat verwerende partij beweert, heeft verzoeker echter samengewoond met zijn kind 

tot de scheiding met zijn ex-vrouw, met name in 2016. Sindsdien ziet hij Elias wekelijks en gaat Elias 

soms bij verzoeker logeren. Het is dus niet omdat er geen samenwoonst is dat er geen gezinsleven is 

tussen verzoeker en Elias. 

 

Uw Raad heeft dit tevens geoordeeld in arrest nr. 208.378 van 29 augustus 2018: "Alleen in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden zou men kunnen aannemen dat er geen sprake meer is van een 

gezinsleven tussen ouder en kind (EHRM 19 februari 1996, Gül/Zwitser!and', § 32; EHRM 21 december 

2001, Sen/Nederland, § 28). De scheiding van de ouders kan niet als een dergelijke omstandigheid 

beschouwd worden, noch het feit dat de contacten tussen het kind en de ouder (met wie het niet langer 

samenwoont) slechts af en toe zouden plaats vinden (EHRM 11 juli 2000, Ciliz/Nederland, § 59). 

Daarop stelde uw Raad dat DVZ kennelijk onredelijk handelt om voor het bestaan van de affectieve 

banden te eisen dat de ouder zeer actief betrokken moet zijn bij het leven van zijn kinderen. Dat is 

immers in tegenspraak met de rechtspraak van het EHRM. " 

 

Het zal daarbij quasi onmogelijk worden hun affectieve banden te onderhouden vanop afstand. Elias is 6 

jaar oud, waardoor hij niet in staat is zelfstandig contact te onderhouden met zijn vader. Hij zal hiervoor 

steeds afhankelijk zijn van de hulp van anderen, in het bijzonder zijn moeder. Een zesjarig kind kan 

namelijk niet uit eigen beweging een telefoon of Skypegesprek met zijn vader tot stand brengen, laat 

staan hem op eigen houtje gaan bezoeken in Irak - een land waar Elias nooit is geweest, geen enkele 

voeling mee heeft noch de taal van spreekt. Telefonische of online contacten tussen vader en dochter 

zullen onvermijdelijk erg moeizaam verlopen, gelet op zijn jonge leeftijd. 

 

Daarenboven beschikt verzoekers zoon niet over de Irakese nationaliteit, aangezien hij in België 

geboren is en de Belgische nationaliteit van zijn moeder draagt. Dit vormt in tegenstelling tot wat 

verwerende partij beweert wel degelijk een beletsel om zijn vader te gaan bezoeken in diens land van 

herkomst. Verwerende partij is niet nagegaan of Elias in de mogelijkheid is om verzoeker te bezoeken in 

Irak, en of hij Irak zal binnen geraken zonder verblijfsrecht van het land, en of hij eventueel 

gezondheidsproblemen heeft of medische opvolging nodig heeft waardoor hij niet naar het buitenland 

mag. Verwerende partij lijkt zich zelfs niet te hebben afgevraagd of de moeder van Elias akkoord zou 

gaan met het feit dat hij af en toe naar Irak, tevens een zeer gevaarlijk land voor kinderen, zou reizen 

om zijn vader te bezoeken. De moeder van Elias overweegt dit alvast niet gezien de veiligheidssituatie 

in Irak en het negatief reisadvies dat er geldt (stuk 2) 

 

Verwerende partij diende te onderzoeken in hoeverre er beletselen bestaan voor verzoekers zoon om 

zijn vader te gaan bezoeken in Irak, en of in de tussentijd indirecte contacten met internet en telefoon, 

die op initiatief van volwassen personen tot stand dienen te komen, volstaan om de affectieve band te 

onderhouden evenals of dit in het belang van het kind is.1 

 

In casu is het duidelijk dat er ernstige hindernissen bestaan voor verzoekers zoon om contact te 

onderhouden met zijn vader, gelet op zijn nationaliteit en jonge leeftijd. 

 

Verwerende partij heeft dus onvoldoende rekening gehouden met al deze feitelijke omstandigheden in 

haar beoordeling en ging hierdoor uiterst onzorgvuldig te werk. 

 

Het beschermde privéleven omhelst daarnaast erg brede aspecten van de persoonlijke sfeer: gender en 

geaardheid, psychische integriteit, relaties met de bredere omgeving die niet onder gezinsleven vallen. 

Het persoonlijke, economische en sociale netwerk van gevestigde vreemdelingen ten opzichte van hun 
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omgeving en gemeenschap maakt privéleven uit: "However, as Article 8 also protects the right to 

establish and develop relationships with other human beings and the outside world (see Pretty v. the 

United Kingdom, no. 2346/02, § 61 ), and can sometimes embrace aspects of an individual's social 

identity (see Mikulic v. Croatia, no. 53176/99, § 53, ECHR 2002-1), it must be accepted that the totality 

of social ties between settled migrants and the community in which they are living constitute part of the 

concept of "private life" within the meaning of Article 8. Regardless of the existence or otherwise of a 

"family life", therefore, the Court considers that the expulsion of a settled migrant constitutes interference 

with his or her right to respect for private life. It will depend on the circumstances of the particular case 

whether it is appropriate for the Court to focus on the "family life" rather than the "private life" aspect. " 

(EHRM, GK, Üner t. Nederland, 5 juli 2005, §59.) 

 

Verzoekers privéleven bestaat onder andere uit het feit dat hij hier al lang verblijft, ongeveer 7 jaar. Hij 

heeft hier duurzame banden met zijn omgeving opgebouwd, is cultureel en economisch geïntegreerd, 

heeft hier een zoon, vrienden, kennissen, ... 

 

De bestreden beslissing bevat geen enkele motivatie over dit privéleven. Dit werd op geen enkele 

manier in rekening gebracht door verwerende partij. 

 

Het is duidelijk dat de gehele motivering van verwerende partij een standaardmotivering betreft, waarbij 

op geen enkel ogenblik door verwerende partij effectief een afweging gemaakt werd tussen verzoekers 

gezinsleven in België en dat van zijn kind enerzijds en het belang van de Belgische staat om hem 

verwijderd te zien van het grondgebied anderzijds. 

 

Nu vaststaat dat er wel degelijk sprake is van een gezins- en privéleven, en verwerende partij hiervan 

op de hoogte was, moet er gekeken worden of er sprake is van een inmenging in dit gezinsleven. 

 

Aldus moet onderzocht worden of artikel 8 EVRM de inmenging in het gezinsleven en privéleven 

verbiedt en of artikel 8 EVRM verplicht een verblijfsmachtiging toe te kennen. Artikel 8 EVRM verbiedt 

immers enerzijds aan Lidstaten om zich op ongerechtvaardigde manier, d.w.z. niet in overeenstemming 

met de voorwaarden van artikel 8, lid 2 EVRM, in te mengen in het gezins- en privéleven. Anderzijds 

legt artikel 8 EVRM in bepaalde omstandigheden ook positieve verplichtingen op aan een Lidstaat om 

een verblijfsmachtiging toe te kennen ter bescherming van het gezinsleven. Ook in dit kader is een 

belangenafweging vereist. (EHRM 28 juni 2011, Nunez t. Noorwegen, § 68; EHRM 26 april 2007, 

Konstantinov t. Nederland, § 46; EHRM 1 december 2005, Tuquabo-Tekle e.a. t. Nederland, §42; 

EHRM 28 november 1996, Ahmut t. Nederland, § 63; EHRM 1 februari 1996, Gul t. Zwitserland, § 63.). 

 

Bij dit onderzoek naar het gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM en de eventuele hieruit 

voortvloeiende positieve verplichting om een verblijfsmachtiging af te leveren, heeft verwerende partij 

een zekere appreciatiemarge. Het recht op eerbiediging van het gezins en privéleven is immers niet 

absoluut. 

 

Wel heeft deze appreciatiemarge bepaalde grenzen. Er dient immers een proportionaliteitstoets te 

gebeuren tussen de individuele belangen van de aanvrager van de verblijfsmachtiging en de belangen 

van de Lidstaat waar de verblijfsmachtiging wordt aangevraagd. De inhoud van deze 

proportionaliteitstoets wordt bepaald door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens. 

 

In het arrest nr. 127.171 van 17 juli 2014 lichtte Uw Raad het onderzoek en de proportionaliteitstoets 

onder artikel 8 EVRM als volgt toe: 

 

"Verdragsluitende Staten [zijn] er wei toe gehouden om, binnen de beleidsmarge waarover zij 

beschikken, een billijke afweging (of zoals verzoeker stelt: een proportionaliteitstoets) te maken tussen 

de concurrerende belangen van het individu en het algemeen belang (zie EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 68-69). In zaken die zowel op een gezinsleven als op immigratie 

betrekking hebben, zal de omvang van de negatieve dan wel positieve verplichtingen van een 

Verdragsluitende Staat in het kader van artikel 8 van het EVRM afhankelijk zijn van de individuele 

omstandigheden van de betrokken persoon en het algemeen belang (EHRM 17 april 2014, nr. 

41738/10, Paposhvili v. België, par. 140). 

 

De beleidsmarge van verdragsluitende staten wordt overschreden wanneer zij geen billijke afweging 

maken tussen het algemeen belang, enerzijds, en het belang van het individu, anderzijds. Of het nu een 
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negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de genomen 

maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn. Dit vereist een correcte belangenafweging waarbij 

rekening wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. Zo stelt 

de rechtspraak van het EHRM dat er onder meer rekening moet worden gehouden met de aard en ernst 

van de gepleegde strafbare feiten, de tijdsduur van het verblijf in het gastland, de tijdsduur die is 

verstreken sinds het strafbare feit is gepleegd en het gedrag van verzoeker sindsdien, de gezinssituatie 

van verzoeker, de omvang van de band met het land van herkomst; het bestaan van ononverkomelijke 

hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal kan worden uitgebouwd, de vraag of 

het gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de 

verblijfsstatus van één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voorzetten van het gezinsleven op 

het grondgebied van de Verdragsluitende staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie 

zich voordoet dan zal enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM 

worden vastgesteld (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, par. 142; EHRM 28 juni 

2011, nr. 55597/09, Nunez v. Noorwegen, par. 70).(...) 

 

De algemene stelling, die de verwerende partij aanhangt, dat een rechtmatige toepassing van de 

vreemdelingenwet geen schending van artikel 8 van het EVRM kan uitmaken, volstaat niet en kan niet 

worden bijgetreden (RvS 26 mei 2009, nr. 193.522). De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan 

de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij 

de Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds 

nauwgezet de individuele en concrete omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in 

het kader van een billijke belangenafweging conform artikel 8 van het EVRM (EHRM 11 februari 2010, 

nr. 31465/08, Raza v. Bulgarije, par. 54)." 

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissing op 

geen enkele manier in concreto rekening heeft gehouden met het gezinsleven van verzoekende partij in 

België en de belangen van Elias en daardoor hoogst onzorgvuldig, kennelijk onredelijk én in strijd met 

artikel 8 EVRM handelde. 

 

Verwerende partij beperkte zich integendeel tot een ongefundeerde stelling dat de terugkeer van 

verzoeker naar zijn land van herkomst om van daar uit contact te houden met zijn 6-jarige zoon niet in 

disproportionaliteit zou staan ten aanzien van zijn recht op een gezins- of privéleven. 

 

Het onderzoek van verwerende partij was dan ook uiterst onzorgvuldig. Verwerende partij had rekening 

moeten houden met de feitelijke omstandigheden van het geval quod non. 

 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken, hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. Dit impliceert dat de thans bestreden beslissing steun moet vinden in de juridische en feitelijke 

elementen uit het dossier. De materiële motiveringsplicht waaraan moet worden voldaan bij het nemen 

van de bestreden beslissing impliceert dat dit besluit gedragen moet zijn door motieven die zowel 

feitelijk juist als juridisch correct zijn. De materiële motiveringsplicht creëert dus plichten voor het bestuur 

op het ontologische vlak van de besluitvorming. De zijnsgrond van het besluit moet gedetermineerd zijn 

door een correcte toepassing van het toepasselijke materiële en formele recht (juridische motieven) op 

de feiten uit de het administratief dossier. De materiële motiveringsplicht geeft dus vorm aan de ratio 

essendi van het besluit: 

 

"De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (dit wil zeggen 

de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn (J. DE STAERCKE, Algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen van de openbare dienst, Brugge 

Vandenbroele 2002, randnummer. 19)". 

 

Gezien de gegevens in de beslissing niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is de motiveringsplicht 

geschonden. 

 

De zorgvuldigheidsplicht schrijft voor dat "het bestuur (...) zijn beslissing op zorgvuldige wijze [dient] 

voor te bereiden. De beslissing dient te stoelen op een correcte feitenvinding. Het bestuur dient zich zo 

nodig voldoende te informeren om met kennis van zaken een beslissing te nemen. " (A. MAST en J. 

DUJARDIN, Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Brussel, 1994, p. 55) 
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In casu is de genomen beslissing absoluut niet zorgvuldig voorbereid. 

 

Om al deze redenen schendt de bestreden beslissing de hierboven vermelde wettelijke bepalingen en 

beginselen van behoorlijk bestuur en moet ze worden vernietigd.” 

 

2.2 De Raad stelt allereerst vast dat de motieven van de in hoofde van verzoeker genomen beslissing 

tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen 

worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin 

heeft deze beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. 

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht zoals deze voortvloeit uit 

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

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet voldaan (cf. RvS 5 februari 2007, nr. 

167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298). 

 

Waar verzoeker inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen de bestreden beslissing, voert hij in wezen de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt 

wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid 

van de Raad zijn beoordeling in de plaats te stellen van deze van de administratieve overheid. De Raad 

is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is kunnen komen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan het bestuur de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering de 

minister c.q. staatssecretaris of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het 

gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. 

Deze bepaling vormt de omzetting van artikel 5 van Richtlijn 2008/115/EG over gemeenschappelijke 

normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (de Terugkeerrichtlijn), en de drie te respecteren elementen vinden eveneens 

hun weerklank in respectievelijk de artikelen 24 (hoger belang van het kind), 4 (verbod van folteringen 

en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen) en 7 (eerbiediging van het 

privéleven en het familie- en gezinsleven) van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie (hierna: het Handvest). Bij de tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn zijn de lidstaten eveneens 

gehouden tot naleving van die artikelen van het Handvest. 

 

Artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet op grond waarvan de bestreden beslissing werd 

getroffen, luidt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde of, in de in 1°, 2°, 5°, 9°, 11° of 12° bedoelde gevallen, moet de minister of zijn 

gemachtigde een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven aan de 

vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 

Rijk of om er zich te vestigen : 

(…) 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd;  

(..)” 

 

Verzoeker betwist niet dat hij langer in het Rijk verblijft dan de in artikel 6 van de Vreemdelingenwet 

bepaalde termijn is toegestaan. In dat geval moet de verwerende partij in beginsel overgaan tot het 

treffen van een verwijderingsmaatregel zoals in casu de bestreden beslissing. 

 

Verzoeker betoogt in essentie dat er geen rekening werd gehouden met het hoger belang van zijn kind 

en met zijn gezins- en familieleven.  

 

Wat betreft de vermeende schending van artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van het Handvest en het 

hoger belang van het kind ex artikel 24 van het Handvest, samengenomen met artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, moet het volgende worden vastgesteld:  
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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.” 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of verzoeker een beschermenswaardig privé- en/of familie of 

gezinsleven aanvoert in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of een inbreuk werd gepleegd 

op het recht op respect voor het privé- en/of familie- of gezinsleven door het nemen van de bestreden 

beslissing. 

 

Wat het gezinsleven betreft verwijst verzoeker naar zijn minderjarige zoon. Verzoeker gaat evenwel 

voorbij aan het motief in de bestreden beslissing waarbij wordt verwezen naar de beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden van 12 januari 2021.  

 

Verzoeker heeft op 21 november 2019 een aanvraag ingediend voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, met name in functie van zijn Belgisch minderjarig kind. Op 11 mei 2020 

besliste verweerder tot de weigering van het verblijf. Voormelde beslissing werd vernietigd bij arrest nr. 

243 234 van 28 oktober 2020. Ingevolge de voormelde vernietiging neemt verweerder een nieuwe 

beslissing op 12 januari 2021 waarbij het verblijfsrecht opnieuw wordt geweigerd. Verweerder oordeelt 

in de beslissing van 12 januari 2021 dat niet is voldaan aan het gestelde in artikel 40bis, § 2, 4° van de 

Vreemdelingenwet doordat verzoeker niet samenwoont met zijn kind en doordat uit het geheel van de 

bewijsstukken niet kan worden afgeleid dat verzoeker een daadwerkelijke financiële en affectieve band 

heeft met zijn kind of dat hij gedeeltelijk instaat voor de zorg over het kind en zijn rol als vader 

daadwerkelijk opneemt in de dagelijkse opvoeding van het kind. In dat verband merkt de Raad op dat de 

bij artikel 40ter, § 2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet bepaalde voorwaarde dat de vader of de 

moeder hun minderjarig Belgisch kind vergezellen of zich bij hem voegen, niet anders kan worden 

begrepen als dat de vader of moeder (derdelander) met de minderjarige Belg een gezinsleven in de zin 

van artikel 8 van het EVRM hebben ontwikkeld. Door in artikel 40ter van de vreemdelingenwet de 

gezinshereniging van minderjarige Belgen met hun beide ouders toe te laten zonder bijkomende 

voorwaarden, houdt de wetgever met name rekening met de bijzondere band van afhankelijkheid tussen 

jonge kinderen en hun ouders (GwH 26 september 2013, nr. 121/2013, B.54.2.). Door de weigering van 

het verblijfsrecht van verzoeker in functie van zijn minderjarig kind wordt aldus geoordeeld dat verzoeker 

geen gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM met zijn zoon heeft aangetoond. In de bestreden 

beslissing wordt vastgesteld dat verzoeker geen annulatieberoep heeft ingediend tegen de 

weigeringsbeslissing van 12 januari 2021 waardoor voormelde beslissing inmiddels definitief in het 

rechtsverkeer aanwezig is.  

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift betwist dat er geen gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM met zijn minderjarig kind wordt aangenomen richt hij zijn grieven tegen de beslissing van 12 

januari 2021 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden dat niet het voorwerp is van huidig 

beroep en dat inmiddels definitief in het rechtsverkeer aanwezig is. Het middel, gericht tegen de 

weigeringsbeslissing van 12 januari 2021 is niet ontvankelijk. Ook de uitgebreide verwijzing en 

bespreking van het arrest van de Raad van 28 oktober 2020 is niet dienstig, nu verweerder naar 

aanleiding van de vernietiging van de weigeringsbeslissing van 11 mei 2020 een nieuwe beslissing heeft 

genomen waartegen verzoeker geen annulatieberoep heeft ingediend. Verzoeker kan thans de 

motieven in de weigeringsbeslissing van 11 mei 2020 niet betwisten aangezien voormelde beslissing 

inmiddels definitief in rechtsverkeer aanwezig is.  

 

Het betoog dat verzoeker een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM met zijn minderjarig kind 

heeft, kan niet worden aangenomen.  

 

Verzoeker betoogt dat het hoger belang van zijn kind onvoldoende en onnauwkeurig in aanmerking is 

genomen en verkeerd werd beoordeeld. Verzoeker stelt dat er ernstige hindernissen bestaan voor zijn 

zoon om contact te onderhouden met zijn vader, gelet op zijn nationaliteit en jonge leeftijd.  

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 
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“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.”  

 

In de bestreden beslissing wordt dienaangaande het volgende gemotiveerd: 

 

“Hierbij wordt art 74/13 van de wet van 15 12 1980 wel degelijk in overweging genomen Van een 

probleem betreffende de gezondheid van betrokkene is geen sprake Voor wat het gezins- en 

familieleven betreft de gezinshereniging met de referentiepersoon in het verleden was slechts van korte 

duur. Naast een korte periode van samenwoonst in meer zo'n 6 jaar geleden, dient opgemerkt te 

worden dat betrokkene heden ook geen recht van bewaring of omgangsrecht blijkt te hebben met zijn 

kind noch kan afdoende blijken dat hij financiële en affectieve banden zou onderhouden met zijn kind 

Het verblijfsrecht in het kader van gezinshereniging kon hem meermaals niet worden toegestaan 

Evenmin kan blijken dat betrokkene een nieuwe relatie zou hebben aangeknoopt Hij staat op heden ook 

als alleenstaande in het Rijksregister geregistreerd Het gezins- en familieleven kan gelet op voorgaande 

elementen geen beletsel vormen voor het nemen van huidige beslissing Voor zover betrokkene 

contacten zou wensen op te bouwen, dient opgemerkt te worden dat niets hem belet om de financiële 

steun die hij stelt te geven aan de moeder van het kind verder te zetten vanuit het land van herkomst of 

origine en er eveneens een contactregeling kan worden getroffen vanuit het land van herkomst via 

moderne communicatiemiddelen Er kunnen namelijk afspraken gemaakt worden tussen de moeder van 

het kind van betrokkene en hemzelf dat het kind zijn vader met enige regelmaat kan zien en betrokkene 

zo toch zijn vaderschap kan uitoefenen Zodoende kan ook niet gesteld worden dat het belang van het 

kind zou geschaad worden Het bevel is het logische gevolg van het niet meer voldoen aan de 

verblijfsvoorwaarden Indien het verblijfsrecht niet kan worden behouden en er geen andere rechtsgrond 

is waardoor betrokkene alsnog legaal in België zou kunnen verblijven, wat hier het geval is, is een bevel 

het enige alternatief” 

 

Uit de motivering blijkt dat verweerder niet alleen de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden van 12 januari 2021 in rekening heeft gebracht doch tevens in de bestreden beslissing 

vaststelt dat de samenwoonst met zijn kind slechts van korte duur was en inmiddels zo’n 6 jaar geleden. 

Er blijkt heden ook geen recht van bewaring of omgangsrecht met zijn kind. Dit wordt niet betwist door 

verzoeker. Verzoeker kan de financiële ondersteuning aan de moeder van het kind verderzetten vanuit 

het land van herkomst en er kan een contactregeling worden getroffen vanuit het land van herkomst via 

moderne communicatiemiddelen. Verzoeker kan met de moeder van het kind afspraken maken opdat 

het kind hem met enige regelmaat kan zien. Verzoeker laat na aan te tonen dat dergelijke afspraken niet 

mogelijk zijn met de moeder van het kind en dat hij wordt verhinderd het contact te onderhouden met 

zijn kind omwille van de nationaliteit en de jonge leeftijd van zijn zoon. Verzoeker stelt overigens zelf in 

het verzoekschrift dat “zijn ex-vrouw (…) het tevens zeer belangrijk (vindt) dat haar zoon zijn vader blijft 

zien, ondanks het feit dat hij geen hoederecht heeft”. De Raad wijst in dit verband ook op rechtspraak 

van het EHRM dat de uitwijzing van een ouder die niet samenwoont met zijn/haar (minderjarige) 

kinderen niet dezelfde ontwrichtende impact heeft op het leven van deze kinderen als de uitwijzing van 

een ouder die wel als een gezin samenwoont met zijn/haar (minderjarige) kinderen, zeker indien contact 

via telefoon en internet mogelijk blijft vanuit het land waarnaar de ouder zal worden uitgewezen en er 

voor de kinderen geen beletsel bestaat om deze ouder te gaan opzoeken (EHRM 18 oktober 2006, Üner 

/ Nederland; EHRM 8 januari 2009, Grant / het Verenigd Koninkrijk; EHRM 17 februari 2009, Onur / het 

Verenigd Koninkrijk). In casu dringt de vaststelling zich op dat de moeder de opvoeding en zorg voor het 

kind grotendeels op zich neemt en dat verzoeker niet aantoont geen contactregeling te kunnen treffen 

met de moeder van het kind. Verzoeker overtuigt niet dat de uitvoering van de bestreden beslissing het 

welzijn van het kind dermate schade zal toebrengen. Er blijkt ook niet dat contact via telefoon en internet 

vanuit verzoekers herkomstland niet mogelijk zal zijn. Er blijkt evenmin dat het kind mits begeleiding van 

de moeder of een ander gezinslid of indien het wat ouder is verzoeker niet kan opzoeken in het land van 

herkomst of elders (cf. EHRM, Ejimson v. Germany, 2 juli 2018; EHRM, E.K. v. The Netherlands, 

Application no. 72586/11, 3 augustus 2017). 

 

Verzoeker maakt ook niet aannemelijk dat zijn kind gezondheidsproblemen heeft of medische opvolging 

nodig heeft waardoor hij niet naar het buitenland zou mogen gaan. Evenmin toont hij aan dat zijn kind 

hem onmogelijk kan bezoeken in Irak omdat het veiligheidsrisico te groot is. Zelfs indien dit het geval 

zou zijn, dan nog maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij zijn zoon niet elders dan in Irak kan 

ontmoeten. Bovendien benadrukt de Raad nogmaals dat verzoeker ook in België niet samenwoont met 

zijn zoon, dat de moeder de voornaamste zorg voor het kind op zich neemt en dat niet blijkt dat 
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verzoeker met zijn zoon geen contact kan onderhouden via moderne communicatiemiddelen, te meer 

nu de moeder zelf verklaarde dat zij het belangrijk vindt dat het contact onderhouden wordt.  

 

Verzoeker toont niet aan dat verweerder zijn situatie en het hoger belang van zijn zoontje zou hebben 

miskend bij de totstandkoming van de bestreden beslissing in het licht van artikel 8 van het EVRM en 

van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, noch dat daarover niet afdoende zou zijn gemotiveerd. 

 

Waar verzoeker stelt dat hij hier al lang verblijft, ongeveer 7 jaar, duurzame banden heeft, cultureel en 

economisch is geïntegreerd en hier een zoon, vrienden en kennissen heeft en meent dat zijn privéleven 

wordt geschonden, kan hij niet worden gevolgd. Verzoeker die pas in 2013 naar België is gekomen 

heeft het overgrote deel van zijn leven in Irak gewoond en spreekt de taal. Hij maakt gelet op 

voorgaande hoegenaamd niet aannemelijk dat hij geen banden meer zou hebben met zijn herkomstland 

derwijze dat het voor hem onmogelijk zou zijn om aldaar opnieuw een privéleven op te bouwen. De 

Raad benadrukt daarbij dat vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelt 

dat een privéleven dat is uitgebouwd tijdens een illegaal of precair verblijf enkel in zeer uitzonderlijke 

omstandigheden aanleiding tot een positieve verplichting onder artikel 8 van het EVRM kan geven. 

Dergelijke elementen liggen in casu niet voor (EHRM, Nunez v. Norway, 28 juni 2011, n° 55597/09, § 

70; EHRM, Butt v. Norway, 4 december 2012, n° 47017/09, § 82). 

 

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat verzoeker niet heeft aangetoond dat de bestreden beslissing strijdig is 

met artikel 8 van het EVRM zowel bekeken vanuit zijn voorgehouden gezinsleven als het hoger belang 

van zijn minderjarig kind. Aangezien uit niets blijkt dat aan de artikelen 7 en 24 van het Handvest en 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet een ruimere invulling zou moeten worden gegeven, volstaat 

deze vaststelling om ook deze middelonderdelen af te wijzen. 

 

Verzoeker heeft evenmin een onwettig, kennelijk onredelijk of onzorgvuldig handelen aangetoond. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

2.3 In het tweede middel voert verzoeker de schending aan van het hoorrecht, vervat in artikel 41 van 

het Handvest en als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.  

 

Ter adstruering van het middel zet verzoeker het volgende uiteen: 

 

“In ondergeschikte orde, mocht Uw Raad van oordeel zijn dat verwerende partij niet op de hoogte was 

of kon zijn van de concrete gezinsbanden tussen verzoeker en Elias, had zij verzoekende partij moeten 

horen vooraleer zij de bestreden beslissing nam. 

 

Het hoorrecht wordt voorgeschreven door artikel 41 van het Handvest, dat stelt: 

 

"i. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 

2. Dit recht behelst met name: 

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegen hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen: 

b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; 

c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 

3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door 

haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene 

beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 

4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en 

moet ook in die taal antwoord krijgen." Het Handvest maakt sinds het Verdrag van Lissabon, en met 

name artikel 6.1 van het Verdrag, primair recht uit, en primeert met andere woorden op nationale 

bepalingen. In het arrest van het Hof van Justitie van 22 november 2012, M. M. tegen Minister for 

Justice, Equality and Law Reform, Ireland en Attorney General, C-277/11 verduidelijkt het Hof dat het 

hoorrecht van algemene toepassing is, ook als de nationale wetgeving er niet in voorziet: 

 

"81 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de eerbiediging van 

de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van het recht van de Unie vormt (zie met name 
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arresten van 28 maart 2000, Krombach, C-7/98, Jurispr. blz. 1-1935, punt 42, en 18 december 2008, 

Sopropé, C-349/07, Jurispr. blz. 1-10369, punt 36). 

 

.82 De onderhavige zaak betreft meer in het bijzonder het recht om in elke procedure te worden 

gehoord, dat integraal deel uitmaakt van genoemd grondrecht (zie in die zin met name arresten van 9 

november 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissie, 322/81, Jurispr. blz. 3461, punt 

7, en 18 oktober 1989, Orkem/Commissie, 374/87, Jurispr. blz. 3283, punt 32). Dit recht is thans niet 

alleen neergelegd in de artikelen 47 en 48 van het Handvest, die de eerbiediging van de rechten van de 

verdediging garanderen alsmede het recht op een eerlijk proces in het kader van elke procedure in 

rechte, maar ook in artikel 41 ervan, dat het recht op behoorlijk bestuur waarborgt. 

 

83 Artikel 41, lid 2, bepaalt dat dit recht op behoorlijk bestuur met name het recht van eenieder omvat te 

worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, het 

recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het 

gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en zakengeheim alsmede de plicht 

van de betrokken diensten om hun beslissingen met redenen te omkleden. 

 

84 Vaststaat dat deze bepaling van algemene toepassing is, zoals uit de bewoordingen ervan blijkt. 

 

85 Het Hof heeft dus steeds gewezen op het belang van het recht om te worden gehoord en op de zeer 

ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie, waar het heeft geoordeeld dat dit recht van 

toepassing is in iedere procedure die tot een bezwarend besluit kan leiden (zie met name arresten van 

23 oktober 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15; 

Krombach, reeds aangehaald, punt 42, en Sopropé, reeds aangehaald, punt 36). 

 

86 Volgens de rechtspraak van het Hof moet dit recht worden geëerbiedigd, ook ai voorziet de 

toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (zie arrest Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 38). 

 

87 Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkeliik ziin standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen aanmerkelijk kan beïnvloeden (zie met name 

arresten van 9 juni 2005, Spanje/Commissie, C-287/02, Jurispr. blz. 1-5093, punt 37 en aldaar 

aangehaalde rechtspraak; Sopropé, reeds aangehaald, punt 37; van 1 oktober 2009, Foshan Shunde 

Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C-141/08 P, Jurispr. blz. 1-9147, punt 83, en 21 december 

2011, Frankrijk/People's Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, nog niet gepubliceerd in de 

Jurisprudentie, punten 64 en 65). 

 

88 Bedoeld recht impliceert tevens dat de administratie met de nodige aandacht kennis neemt van de 

opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te 

onderzoeken en de beschikking toereikend te motiveren (zie arresten van 21 november 1991, 

Technische Universitat München, C-269/90, Jurispr. blz. 1-5469, punt 14, en Sopropé, reeds 

aangehaald, punt 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te 

motiveren zodat betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het 

uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging. 

 

Omdat de bestreden beslissing de uitvoering van Unierecht betreft, is het hoorrecht, vervat in artikel 41 

van het Handvest, in casu van toepassing. 

 

Het Hof van Justitie oordeelt in paragraaf 87 van bovenstaand arrest dat het hoorrecht waarborgt dat 

eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het 

kader van een administratieve procedure en alvorens een besluit wordt genomen dat zijn belangen 

aanmerkelijk kan beïnvloeden. Het Hof heeft in paragraaf 65 van het arrest van 21 december 2011, 

France/People's Mojahedin Organization of Iran, C27/09 P, geoordeeld dat het hoorrecht tot doel heeft 

dat de belanghebbende fouten kan laten verbeteren of nieuwe elementen kan laten gelden met 

betrekking tot een maatregel die zal genomen worden. 

 

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt het verband tussen het recht van eenieder om te 

worden gehoord en de andere rechten en plichten die voortvloeien uit het tweede lid van artikel 41 van 

het Handvest, namelijk het recht om toegang te krijgen tot het dossier hem betreffende, en de plicht van 

de betrokken instanties om hun beslissingen met redenen te omkleden. Zo stelde het Hof dat het recht 
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op inzage in de documenten een van die procedurele waarborgen is die ervoor moet zorgen dat het 

recht om te worden gehoord op een effectieve wijze kan worden uitgeoefend (HvJ 11 juli 2007, T-

170/06, Alrosa, ptn. 197 en 201). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert niet alleen dat de overheid met de nodige aandacht 

kennisneemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval 

zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken maar ook dat het besluit omstandig moet worden gemotiveerd 

(HvJ 21 november 1991, C-269/90, TU München, pt. 14 en HvJ 18 december 2008, C-349/07, Sopropé, 

pt. 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren opdat de 

betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van het 

beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging (HvJ 11 december 2014, C-249/13, 

Boudjlida, ptn. 38 en 59). 

 

In een arrest van het Gerecht van 20 september 2011 werd verduidelijkt dat de overheid (in casu betrof 

het een aanbestedende dienst), om ervoor te zorgen dat aan de voorwaarde van een doeltreffende 

voorziening is rechte is voldaan, aan haar motiveringsplicht moet voldoen door een toereikende 

motivering te verschaffen aan elke afgewezen inschrijver die daarom verzoekt, zodat deze laatste die 

voorziening kan inroepen onder zo goed mogelijke omstandigheden en de mogelijkheid heeft om met 

volledige kennis van zaken te beslissen of hij er baat bij heeft om zich tot de bevoegde rechter te 

wenden. De verplichting om een bestreden beslissing te motiveren, is een wezenlijk vormvereiste, dat 

namelijk is bedoeld om het recht van de door de handeling benadeelde persoon op een doeltreffende 

voorziening in rechte te waarborgen (HvJ 20 september 2011, T-461/08, Evropaiki Dynamiki, pt. 122). 

Aangezien de "doeltreffende voorziening in rechte", zoals eerder al is gebleken, in de eerste plaats moet 

worden gegarandeerd door de nationale rechters die, als eersten, het recht van de EU moeten vrijwaren 

en afdwingen, ligt het voor de hand dat de motiveringsplicht in deze bepaling zich niet beperkt tot de 

instellingen en organen van de Unie. Bevestiging van dit standpunt kan ook worden gevonden in het 

arrest Heylens (HvJ 15 oktober 1987, 222/86, Heylens, pt. 15). In dit arrest wordt overigens de link 

gemaakt tussen de motiveringsplicht en de rechten van verdediging: "Wanneer echter, zoals in casu, 

meer in het bijzonder de doeltreffende bescherming moet worden gewaarborgd van een fundamenteel 

recht dat het verdrag de werknemers van de gemeenschap toekent, moeten deze laatsten dit recht 

bovendien onder zo goed mogelijke omstandigheden kunnen verdedigen en moeten zij de mogelijkheid 

hebben om met volledige kennis van zaken te beslissen of zij er baat bij hebben om zich tot de rechter 

te wenden". 

 

Indien verzoeker, zoals vereist door artikel 41.2 van het Handvest, op de hoogte zou gebracht geweest 

zijn van het standpunt van het bestuur, nl. dat het bestuur de (onterechte) indruk had dat zijn kind geen 

banden met hem heeft die een gezinsleven uitmaken in de zin van artikel 8 EVRM en die meespelen ter 

bepaling van het hoger belang van het kind en dat daarom een bijlage 13 zou betekend worden, dan 

had verzoeker de nodige toelichting en aanvullende bewijsstukken kunnen geven van deze banden. 

 

Nu is hij hiervan nooit op de hoogte gebracht en kon dus ook onmogelijk van hem verwacht worden dat 

hij deze toelichting en stukken spontaan ter kennis zou brengen van het bestuur. 

 

Verwerende partij had in dit geval rekening kunnen houden met de bijkomende uitleg en documenten 

van verzoekende partij. De kans is erg reëel dat verwerende partij in dit geval tot een andere beslissing 

was gekomen. Verzoeker had immers nog enkele bijkomende stukken: recente foto's met hem en zijn 

zoon en recente overschrijvingen naar de moeder van Elias (stuk 3). Uit deze stukken blijkt er des te 

meer dat er een erg hechte band is tussen Elias en verzoeker en dat hij dus niet zonder meer kan 

worden bevolen België te verlaten (zie eveneens infra). 

 

Om deze redenen schendt de bestreden beslissing dan ook het hoorrecht. 

 

Het verzoek tot nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

2.4 Wat de aangevoerde schending van het hoorrecht betreft, moet allereerst worden gesteld dat uit de 

bewoordingen van het door verzoeker aangevoerde artikel 41 van het Handvest van de grondrechten 

volgt dat dit artikel niet is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en 

instanties van de Unie (cf. HvJ 21 december 2011, C-482/10, punt 28; HvJ 17 juli 2014, C-141/12, punt 

67). Verzoeker kan zich bijgevolg ten aanzien van de nationale autoriteiten niet beroepen op deze 

bepaling, die onder meer voorziet dat een burger het recht heeft om te worden gehoord alvorens een 

voor hem nadelige individuele maatregel wordt getroffen. 
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Daarnaast wordt opgemerkt dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar de 

weigeringsbeslissing van 12 januari 2021 dat een antwoord vormt op een verblijfsaanvraag in functie 

van zijn minderjarig kind die verzoeker heeft gericht aan verweerder en dat het hem vrij stond om alle 

toelichtingen of documenten die hij dienstig achtte bij deze aanvraag te voegen. Hierbij moet worden 

aangegeven dat verzoeker reeds eerder, in functie van zijn Belgisch kind, een aanvraag tot afgifte van 

de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie indiende en verweerder deze, na een 

onderzoek van het gezinsleven met zijn zoon te hebben doorgevoerd, afwees. De weigeringsbeslissing 

van 12 januari 2021 volgt bovendien op de vernietiging van de vorige weigeringsbeslissing ingevolge het 

arrest van de Raad van 28 oktober 2020.  Verzoeker wist dus dat verweerder nogmaals het gezinsleven 

met zijn kind zou onderzoeken en kon alle stukken of toelichtingen die hij in dit verband nuttig achtte 

bijbrengen.  

 

Verzoeker maakt ook niet aannemelijk dat indien hij bijkomend nog zou zijn gehoord dit nog nieuwe 

dienstige gegevens had kunnen opleveren. Verzoeker stelt immers dat hij nog bijkomende foto’s met 

hem en zijn zoon zou bijbrengen en recente overschrijvingen naar de moeder van zijn kind. Evenwel 

werd in de weigeringsbeslissing van 12 januari 2021 reeds geoordeeld dat de stortingsbewijzen een 

gesolliciteerd karakter hebben en dat de affectieve band niet voldoende wordt aangetoond op basis van 

enkele foto’s.  

 

Er kan bijgevolg niet worden besloten dat het hoorrecht in casu speelt en werd geschonden. 

 

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

 

3. 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. 

 

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 vierentwintig augustus tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. MOONEN 

 

 


