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 nr. 259 771 van 31 augustus 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. EL MOUDEN 

Emiel Banningstraat 6 

2000 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 7 april 2021 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 3 maart 2021 die een einde stelt aan het recht op verblijf van 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 april 2021 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 7 juni 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juni 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. BOUZERDA, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat M. DUBOIS, die loco advocaten C. DECORDIER en T. 

BRICOUT verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 6 september 2018 ondertekent de verzoekende partij een verklaring van wettelijke 

samenwoonst met mevrouw S.B. van Nederlandse nationaliteit. 
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1.2. Op 11 september 2018 dient de verzoekende partij een aanvraag in voor een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie in de hoedanigheid van partner in het kader van de wettelijke 

samenwoonst met mevrouw S.B. 

 

1.3. Op 21 maart 2019 wordt de verzoekende partij in het bezit gesteld van een F-kaart. 

 

1.4. Op 2 december 2020 beëindigt mevrouw S.B. de wettelijke samenwoonst door middel van een 

eenzijdige verklaring. 

 

1.5. Op 3 december 2020 verzoekt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de 

verzoekende partij haar individuele situatie toe te lichten teneinde na te gaan of zij haar verblijfsrecht 

kan behouden. Op 6 januari 2021 neemt de verzoekende partij kennis van dit schrijven. 

 

1.6. Op 3 maart 2021 neemt de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een 

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

grondgebied te verlaten. Dit is de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt er een einde gesteld aan het verblijf van: 

(…) 

 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene bekwam het verblijfsrecht na indiening van een bijlage 19ter op 11.09.2018, in functie van 

S.B. (…) zijn toenmalige wettelijk samenwonende partner van Nederlandse nationaliteit. Uit de 

gegevens van het rijksregister blijkt dat deze wettelijke samenwoonst reeds werd stopgezet op 

02.12.2020. 

 

Vandaar dat overeenkomstig artikel 42quater, §1, 4° van de wet van 15.12.1980 er een einde kan 

gesteld worden aan het verblijfsrecht van betrokkene. Om overeenkomstig dit wetsartikel rechtmatig een 

einde te kunnen stellen aan het verblijf van betrokkene werd hij op 03.12.2020 verzocht zijn individuele 

situatie toe te lichten zodat kon getoetst worden of hij eventueel toch het verblijfsrecht verder kon 

uitoefenen. Het onderzoek werd aan betrokkene per aangetekend schrijven overgemaakt op 

06.01.2021. Volgende stukken werden via de raadsman voorgelegd: 

- Kopie F-kaart betrokkene; kopie identiteitskaart B.H. (…) en A.H. (…), verblijfstitel R.H (…) 

- Betalingsuitnodiging De VoorZorg dd. 31.01.2021 voor ziekenfondsbijdrage. 

- Bewijs van aanmelding dd. 02.02.2021 bij Atlas 

- Attest geen financiële steun OCMW Antwerpen dd. 04.02.2021 

- Werkuurrooster september 2019 tot januari 2020 

- Arbeidsovereenkomst uitzendarbeid op naam van betrokkene voor 28.05.2020 en bijhorende 

huisregels Konvert Interim Merksem; Uitbetalingen loon op rekening meneer van verschillende 

werkgevers over een ruime periode; Brief GOM dd. 02.10.2020 aan haar medewerkers. 

- Akte van geboorte dd. 29.01.2021 waaruit blijkt dat er een kindje B.H. (…) is geboren in 2013, van 

Marokkaanse nationaliteit; twee foto’s waarop vermoedelijk betrokkene met een boorling op afgebeeld 

staat. 

 

De brief die op 06.01.2021 aan betrokkene aangetekend verstuurd werd, bevatte verder ook het 

volgende: “Voor zover er nog geen uitsluitsel werd gegeven met betrekking tot bovenstaand onderzoek, 

dient u onze dienst zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van alle (relevante) wijzigingen van uw 

situatie. U dient uw dossier te actualiseren tot aan de ontvangst van het resultaat van bovenstaand 

onderzoek / tot aan de ontvangst van de F+kaart.” Betrokkenes raadsman schreef in haar mail van 

05.02.2021 aan stad Antwerpen dat zij nog op enkele stukken wachtte. Op 25.02.2021 (en nogmaals op 

02.03.2021) werden uiteindelijk alle stukken overgemaakt aan DVZ. Er werden verder geen stukken 

meer voorgelegd. 

 

Wat betreft de uitzonderingsgrond van art. 42quater, §4, 1° kunnen we stellen dat betrokkene niet aan 

deze uitzonderingsvoorwaarde voldoet. De wettelijke samenwoonst met mevrouw S.B. (…) werd 

afgesloten op 06.09.2018 en stopgezet op 02.12.2020. We kunnen bijgevolg stellen dat betrokkenen 

géén 3 jaar wettelijk samenwonend zijn geweest. 
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Bij gebrek aan gemeenschappelijke kinderen, kan gesteld worden dat de uitzonderingsgronden zoals 

voorzien in art. 42quater, §4, 2° en 3° eveneens niet van toepassing zijn. Voor wat de 

uitzonderingsgrond zoals voorzien in art. 42quater, §4, 4° betreft, kan er tot slot gesteld worden dat 

betrokkene hieromtrent niets voorlegde noch dat er iets uit het dossier zou kunnen blijken met 

betrekking tot een schrijnende situatie. Daarom lijkt ook deze uitzonderingsgrond evenmin van 

toepassing te zijn. 

 

Betrokkene toont evenwel aan tewerkgesteld geweest te zijn in het verleden, hetgeen zonder meer een 

positief element is. Echter dient opgemerkt te worden dat niet duidelijk is of betrokkene heden wel 

degelijk nog tewerkgesteld is: uit de voorgelegde stukken lijkt de laatste tewerkstelling immers te 

dateren van november 2020, het is niet duidelijk of betrokkene desgevallend over een 

werkloosheidsuitkering kan beschikken of daarvoor in aanmerking zou komen. De DVZ is niet bevoegd 

om dit vast te stellen, enkel de RVA is daartoe bevoegd. Betrokkene zelf legde daaromtrent niets voor. 

Voor zover betrokkene wel degelijk over bestaansmiddelen zou beschikken, dient bijkomend opgemerkt 

te worden dat dit hoe dan ook niet afdoende is om heden de beslissing tot beëindiging van het 

verblijfsrecht niet te kunnen nemen. Immers, de bestaansmiddelenvoorwaarde betreft een cumulatieve 

voorwaarde die pas in overweging kan worden genomen als eveneens aan minstens één van de 

uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in art. 42quater, § 4, 1° tot 4° voldaan is. 

 

Wat betreft de humanitaire elementen overeenkomstig art. 42 quater, §1, derde lid van de wet van 

15.12.1980 waarmee rekening dient gehouden te worden bij het beëindigen van het verblijfsrecht, dient 

opgemerkt te worden dat er geen elementen in het dossier terug te vinden zijn die een terugkeer naar 

het land van herkomst in de weg staan: de duur van betrokkenes legaal verblijf in België (B19ter dd. 

11.09.2018) in verhouding met het verblijf in het land van herkomst betreft slechts een erg korte periode. 

Er is voor het eerst een spoor van betrokkene in België terug te vinden op 17.11.2007. Zelf stelt hij op 

15.08.2003 in België te zijn aangekomen (cfr. aanvraag tot regularisatie dd. 30.11.2009), hoewel hij dit 

niet bleek aan te kunnen tonen (cfr. beslissing die daarop volgde dd. 06.12.2010). In het interview dd. 

07.09.2012, naar aanleiding van een voorgenomen huwelijk, stelt betrokkene dan weer bijna 8 jaar in 

het Rijk te verblijven, hetgeen zou betekenen dat hij pas in naar het einde van 2004 zou zijn 

aangekomen in het Rijk. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat er bezwaarlijk kan gesteld worden dat 

er rechten zouden kunnen worden geput uit illegaal verblijf of uit verblijfsaanvragen die geen positief 

einde hebben gekend. Echter, voor zover zelfs zou worden gerekend in het voordeel van betrokkene, en 

betrokkenes vroegste verklaarde aankomstdatum in augustus 2003 als vertrekpunt zou worden 

genomen, dient vastgesteld te worden dat betrokkene dan nog steeds het grootste deel van zijn leven in 

het land van herkomst heeft doorgebracht. Aangezien betrokkene 24 jaar in zijn land van herkomst 

gewoond heeft, kunnen we stellen dat het redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn 

met het land waar hij de nationaliteit van draag, en waar zijn ouders en desgevallend ook nog een zus 

F. (…) met haar gezin leven, en waar hij wellicht onderwijs heeft genoten: betrokkene zou immers lasser 

zijn van beroep en een elektriciteitsopleiding hebben gevolgd (cfr. interviews dd. 07.09.2012 en dd. 

06.10.2016), maar uit niets in het dossier kan blijken dat hij dergelijke opleiding in België zou hebben 

genoten. Betrokkene is bovendien op 27.12.2014 gerepatrieerd naar Marokko. Op 04.01.2016 werd 

betrokkene opnieuw voor het eerst in het Rijk opgemerkt. Volgens eigen verklaringen zou hij reeds sinds 

september terug in het Rijk zijn (cfr. interview dd. 06.10.2016). Dit maakt dat hij toch een klein jaar in het 

land van herkomst moet hebben verbleven, en er dus op zijn sociaal netwerk van weleer moet hebben 

kunnen terugvallen, of er toen een nieuwe start heeft genomen, onder andere door er in zijn eigen 

onderhoud te voorzien en dergelijke meer. Ook de leeftijd of gezondheidstoestand van betrokkene lijken 

geen risico in te houden om terug te keren naar het land van herkomst. Met betrekking tot betrokkenes 

economische situatie werd een attest van het OCMW Antwerpen dd. 04.02.2021 voorgelegd, een 

werkuurrooster september 2019 tot januari 2020 (het is niet duidelijk over welk bedrijf dit gaat. De 

raadsman of betrokkene gaf als titel aan het document “uurrooster GOM” maar dit kan uit niets blijken), 

één arbeidsovereenkomst uitzendarbeid d.d. 28.05.2020 en bijhorende huisregels Konvert Interim 

Merksem en een brief van GOM dd. 02.10.2020 aan haar medewerkers. Uit niets kan blijken dat 

betrokkene heden nog zou tewerkgesteld zijn bij GOM, of bij een andere werkgever. Evenmin kan 

blijken of hij desgevallend op een vervangingsinkomen zou kunnen terugvallen. Uit de voorgelegde 

stukken en uitbetalingen van loon op betrokkenes rekening blijkt hij bij verschillende werkgevers gewerkt 

te hebben. De laatste betaling dateert van 03.12.2020 voor tewerkstelling bij A. (…) die op 29.11.2020 

lijkt plaatsgevonden te hebben. Er kan worden opgemerkt dat het geen steek zou houden dat 

betrokkene in februari 2021 niet eveneens de meest recente betalingen zou voorleggen, als hij wel 

teruggrijpt naar betalingen uit 2019. Betrokkene is dus in het verleden tewerkgesteld geweest in het Rijk, 

en dit ogenschijnlijk tot november 2020. Voor zover betrokkene wel degelijk nog zou zijn tewerkgesteld, 

hoewel dat niet waarschijnlijk klinkt, dient opgemerkt te worden dat tewerkstelling en bijhorend inkomen 
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dat daaruit voortvloeit geen afdoende bewijs van integratie inhouden in die zin dat het een beëindiging 

van het verblijfsrecht in de weg kan staan, gezien dit een voorwaarde is om een min of meer 

menswaardig bestaan te leiden. Bovendien, indien de wetgever (in deze Europa, die ten grondslag ligt 

aan de uitzonderingen zoals opgesomd in art. 42quater §4 van de wet van 15.12.1980 door middel van 

richtlijn 2003/38) vond dat tewerkstelling volstond als reden om het verblijfsrecht verder te zetten, 

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

42quater, §4 niet zijn opgenomen. Bovendien, de uitbetalingen zoals ze voorliggen getuigen 

voornamelijk van een onregelmatige tewerkstelling, hetgeen geenszins op een doorgedreven 

economische integratie wijst. Bij gebrek aan contra-indicaties dient daarenboven geconcludeerd te 

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

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

werkervaringen en de wil om te werken aanwenden in het land van herkomst om aldaar (terug?) aan de 

slag te gaan. Wat betreft de gezinssituatie stellen we vast dat de wettelijke samenwoonst met 

referentiepersoon een einde heeft genomen. De relatie bleek al even niet meer goed te zitten (cfr. PV 

dd. 18.07.2019 waaruit blijkt dat betrokkene reeds meermaals gewelddadig is geweest naar partner). De 

gezinshereniging van betrokkene met referentiepersoon in het Rijk is dus achterhaald. Van 

gemeenschappelijke minderjarige kinderen in het Rijk is er verder geen sprake. Er kan niet blijken dat 

betrokkene heden een nieuwe relatie zou hebben aangeknoopt. Uit het Rijksregister zou moeten blijken 

dat betrokkene zou samenwonen met dhr. A.E. (…), waarmee hij geen verwantschap heeft. Verder 

nazicht echter wijst uit dat dhr. A.E. (…), reeds voor betrokkene zijn intrek had genomen op aangegeven 

adres, niet meer woonachtig was in de woning (cfr. voorstel ambtelijke schrapping dd. 07.09.2020 die tot 

de effectieve schrapping van dhr. A.E. (…) heeft geleid op 19.02.2021). Betrokkene legt evenwel een 

akte van geboorte dd. 29.01.2021 voor waaruit blijkt dat betrokkene in 2013 vader is geworden van B.H. 

(…), van Marokkaanse nationaliteit, een uittreksel uit het Rijksregister van het kind, alsook twee foto’s 

waarop vermoedelijk betrokkene met voormeld kindje op de arm staat. Het kind is intussen bijna 7 jaar. 

Uit deze twee foto’s valt helemaal niet af te leiden dat er sprake zou zijn van banden die betrokkene 

tracht aan te halen of te onderhouden met het kind in het Rijk. Betrokkene woont niet samen met het 

kind, en lijkt uit lezing van het administratief dossier, geen contacten meer te hebben met het kind. Het 

is niet duidelijk of betrokkene pogingen onderneemt, of reeds gerechtelijke stappen heeft ondernomen. 

Daar legt hij niets van voor. Het is dus redelijk te stellen dat betrokkene, behoudens bewijs van het 

tegendeel, geen contacten meer heeft met zijn kind van Marokkaanse nationaliteit. Voor zover hij wel 

degelijk nog pogingen zou ondernemen om het contact te herstellen, of contacten zou onderhouden, 

dient opgemerkt te worden dat niets hem belet om deze banden verder aan te halen of te onderhouden 

vanuit het buitenland, bijvoorbeeld middels moderne communicatiemiddelen en/of periodieke bezoeken 

in te plannen. Dit gaat ook op voor de contacten met de zussen en broer die betrokkene in België wonen 

heeft. Betrokkene legde immers een kopie van zijn eigen F-kaart voor, alsook een kopie van de 

identiteitskaarten van zijn zussen B.H. (…) en A.H. (…), en een kopie van de verblijfstitel van zijn zus 

R.H. (…). Uit de voorgelegde stukken en uit lezing van het administratief dossier blijkt dat de zussen en 

een broer van betrokkene, meer bepaald B.H. (…), R.H. (…), S.H. (…), A.H. (…) en A.H. (…), allen in 

België verblijven. Vooreerst behoort betrokkene niet tot het kerngezin van zijn zussen en broer. Zij 

hebben elk hun eigen gezinsleven uitgebouwd hier in België. Betrokkene woont ook heden alleen. Zoals 

eerder gesteld lijkt uit het dossier duidelijk te worden dat betrokkene ook nog een zus F. (…) zou 

hebben die in het land van herkomst zou wonen met haar gezin (zie supra) en met zekerheid kan 

worden gesteld dat ook de ouders van betrokkene nog in Marokko wonen. Het tegendeel kan in elk 

geval niet blijken. Betrokkene is een volwassen persoon van wie kan verwacht worden dat hij ook een 

leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de directe nabijheid van voormelde 

familieleden. Evenmin kan blijken dat voor hen zijn aanwezigheid in het Rijk onontbeerlijk zou zijn. Voor 

zover betrokkene op enige steun zou moeten kunnen vertrouwen, sluit niets uit dat hij in het land van 

herkomst ook nog steeds door zijn zussen en broer wordt gesteund, of dat hij aldaar op de steun van de 

zus F. (…), haar gezin en betrokkenes ouders kan rekenen. Nergens uit het dossier blijkt dat hij (en/of 

voormelde personen) daar niet toe in staat zou(den) zijn. Ook sluit niets uit dat betrokkene terug op het 

sociale netwerk van destijds kan terugvallen, indien hij niet op zijn ouders en de zus F. (…) zou hebben 

gerekend. Tot slot met betrekking tot betrokkenes sociale en culturele integratie in het Rijk, blijkt uit niets 

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

geïntegreerd te geraken, in die mate dat het een hinderpaal zou kunnen uitmaken voor het nemen van 

deze beslissing. Betrokken legde hieromtrent een bewijs van aanmelding dd. 02.02.2021 bij Atlas voor. 

Uit dit stuk kan eigenlijk weinig tot geen integratie van betrokkene blijken: het attest stelt immers dat 

betrokkene in 2007 ingeschreven was voor een cursus NT2 niveau 1.1, maar dat hij niet was geslaagd 

(of dat lag aan het al dan niet regelmatig deelnemen aan de lessen of dat aan het niet slagen een 

inhoudelijke beoordeling ten grondslag lag, is niet duidelijk). Uit niets blijkt dat hij nadien nog enige 

pogingen zou hebben ondernomen of stappen zou hebben ondernomen om zich nog eens in te 
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schrijven. In elk geval kan anno 2021 geen mate van integratie blijken uit het éénmalig inschrijven en 

het al dan niet volgen van een cursus Nederlands, waar betrokkene toen niet voor geslaagd was. In de 

aanvraag tot regularisatie dd. 30.11.2009 stelde betrokkene bovendien naar school te gaan om de taal 

onder de knie te krijgen, hetgeen uit voorgelegde stukken dus helemaal niet blijkt te kloppen. Verder kan 

ook niet blijken dat betrokkene de andere opleidingen zou hebben gevolgd, of zich daartoe nog maar 

heeft aangemeld om zo het verplichte inburgeringstraject te kunnen vervolledigen. Tot slot legt hij 

klevertjes van de mutualiteit voor alsook een betalingsuitnodiging van De VoorZorg dd. 31.01.2021. 

Hieruit blijkt o.a. dat betrokkene een achterstal heeft op zijn naam met betrekking tot de verplichte 

ziekenfondsbijdrage. Het hebben van een ziektekostenverzekering behoort tot de basisbenodigdheden 

om in een minimum aan waardigheid te kunnen leven. Bovendien is het in België verplicht. Deze 

betaaluitnodiging toont bijgevolg niet aan dat betrokkene op een dermate wijze geïntegreerd is in België 

dat het een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg staat. Bovendien blijkt betrokkene zijn bijdrage 

in het verleden niet (of niet geheel) betaald te hebben. Er kan niet blijken dat hij deze heden wél zou 

betaald hebben, achterstal incluis. Hoe het ook zij, gezien het geheel van bovenstaande elementen kan 

niet gesteld worden dat betrokkene duurzaam verankerd is in België en een beëindiging van het 

verblijfsrecht dus niet evenredig of inhumaan zou zijn. 

 

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

gesupprimeerd te worden.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

De verzoekende partij heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig 

artikel 39/81, zevende lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

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

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

39/60”. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij in haar synthesememorie de schending aan van 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van de materiële motiveringsplicht, van de 

artikelen 13 en 37 van de richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 

2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de 

burgers van de Unie en hun familieleden (hierna: de richtlijn 2004/38/EG), van de artikelen 42quater, §1, 

4° en §4, 1° en 62 van de Vreemdelingenwet alsook van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

evenredigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. In een tweede middel voert de verzoekende 

partij in haar synthesememorie de schending aan van artikel 42quater, §1, derde lid, §4 en §5 van de 

Vreemdelingenwet, van de formele motiveringsplicht, van de materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. In een derde middel voert de verzoekende partij in haar synthesememorie de 

schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 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 artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 25 

november 1991 (hierna: het Kinderrechtenverdrag) en van de artikelen 7, 24 en 51 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest). 

 

Na een theoretische uiteenzetting licht de verzoekende partij de middelen in haar synthesememorie toe 

als volgt: 

 

“(…) Verzoeker genoot zijn verblijfsrecht als familielid (wettelijke partner) van een Unieburger. 

 

Op 03.03.2021 werd door verwerende partij beslist een einde te stellen aan het verblijfsrecht op grond 

van artikel 42quater, §1, eerste lid, 4° en §4, 1° Vreemdelingenwet dat het volgende bepaalt: (…) 

 

Door dusdanig te oordelen schendt de bestreden beslissing ook de Burgerschapsrichtlijn (Richtlijn 

2004/38) dewelke door verzoeker overigens rechtstreeks ingeroepen kan worden. 
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Aangezien artikel 42quater, §4, 1° Vw. onder meer artikel 13.2 van de Burgerschapsrichtlijn 

implementeert bepaling die luidt als volgt: (…) 

 

Dat voorts in artikel 37 van deze richtlijn het volgende wordt bepaald: (…) 

 

Aangezien de Belgische wetgever in artikel 42quater evenveel belang hecht aan de duur van de 

gezamenlijke vestiging van de partners als aan de duur van het huwelijk of het geregistreerde 

partnerschap kan besloten worden dat er gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 

37 van de Burgerschapsrichtlijn. 

 

Verzoeker legde op 06.09.2018 een verklaring van wettelijke samenwoning af met mevrouw B. (…), van 

Nederlandse nationaliteit. Verzoeker deed op 11.09.2018 een aanvraag tot het verkrijgen van een 

verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Europese Unie, waarna verzoeker op 

12.03.2019 in het bezit werd gesteld van een bijlage 15 en op 21.03.2019 van een elektronische F-kaart 

geldig voor vijf jaar. 

 

Omwille van de stopzetting van deze wettelijke samenwoning op 02.12.2020 is verwerende partij 

overgegaan tot de beëindiging van het verblijfsrecht van verzoeker overeenkomstig artikel 42quater, §1, 

eerste lid, 4° Vw.. 

 

Het is inderdaad correct dat de verklaring van wettelijke samenwoning werd stopgezet na twee jaar en 

(bijna) drie maanden en deze bijgevolg geen drie jaar heeft geduurd (waarvan één jaar in het Rijk). 

 

Evenwel hebben verzoeker en mevrouw B. (…) samen geleefd en kenden zij een gezamenlijke 

vestiging sedert veel langer. Uit het rijksregister blijkt dat zij op hetzelfde adres woonden vanaf 

30.03.2017 tot 03.12.2020, hetgeen overeenstemt met een periode van 44 maanden dan wel drie jaar 

en 8 maanden. De facto waren zij zelfs nog langer samen wonend. De officiële samenwoonst van 

verzoeker en zijn toenmalige partner geschiedde steeds op basis van de relatie die zij onderhielden 

zoals mag blijken uit de verschillende verblijfsaanvragen van verzoeker. 

 

Uit niets in de bestreden beslissing blijkt dat verwerende partij hiermee rekening heeft gehouden in haar 

beoordeling terwijl nochtans artikel 42quater, §§1 en 4 Vw. even veel belang hecht aan een 

gezamenlijke vestiging die langer dan drie jaar duurt (waarvan één jaar in het Rijk). 

 

Bovendien is de periode gedurende dewelke verzoeker en zijn partner gezamenlijk gevestigd waren op 

hetzelfde adres bijzonder van belang, temeer nu verwerende partij aanvankelijk steeds geweigerd heeft 

om op grond hiervan en op grond van de feitelijke relatie die hiervoor de basis vormde, een verblijfsrecht 

van langer dan drie maanden toe te staan, terwijl verzoeker hierom nochtans meermaals heeft verzocht. 

 

Verwerende partij heeft dit telkens geweigerd louter en alleen omdat het voorgenomen huwelijk van 

verzoeker en zijn toenmalige partner negatief beoordeeld was geweest door de procureur des Konings 

en verwerende partij bijgevolg de feitelijke relatie van verzoeker en diezelfde partner telkens over 

dezelfde kam heeft geschoren. 

 

Nochtans betreft het ook diezelfde relatie op basis waarvan, weliswaar enkele jaren later, dan toch een 

verblijfsrecht wordt toegekend nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van 

wettelijke samenwoning registreerde. 

 

Voor zover men het deugdelijk karakter van de relatie op zeker ogenblik dan toch erkent, zou het 

verleden er plots niet meer toe doen terwijl de 'gezamenlijke vestiging 'nochtans een belangrijk begrip 

betreft in de beoordeling of een verblijfsrecht al dan niet behouden kan blijven. 

 

Er werd door verwerende partij geen aandacht geschonken aan het gegeven dat verzoeker en zijn 

partner gedurende een aanzienlijke periode gezamenlijk gevestigd zijn geweest, alleszins langer dan 

verlangd wordt door artikel 42quater, §1, eerste alinea, 4° Vw.. Bijgevolg weet verzoeker niet of 

verwerende partij anders zou hebben beslist omtrent zijn situatie moest hiermee wel rekening gehouden 

zijn geweest of nog, waarom de duur van hun gezamenlijke vestiging niet tot een andere beslissing in 

hoofde van verzoeker had kunnen leiden. Het feit van de gezamenlijke vestiging van verzoeker en zijn 

toenmalige partner alsmede de duur ervan werd als feitelijk element geheel terzijde geschoven en 

verkreeg niet de minste aandacht. 
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Verwerende partij schendt dan ook haar motiveringsverplichting wanneer zij haar beslissing steunt op 

de enkele reden dat de wettelijke samenwoning vroegtijdig werd stopgezet en voor het overige geen 

aandacht besteedt aan de duur van de gezamenlijke vestiging van verzoeker en zijn ex - partner, en 

dewelke significant langer geduurd heeft dan de wettelijke samenwoning als formeel statuut, terwijl zij 

anderzijds wel opmerkt dat verzoeker niet voldoet aan één van de uitzonderingsgronden van artikel 

42quater, §4, 1° en waarvan gezamenlijke vestging en de duur ervan, er één is. 

 

Verwerende partij is bijgevolg overgegaan tot beëindiging van het verblijfsrecht van verzoeker op basis 

van artikel 42quater, §1, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet zonder evenwel een juiste toepassing 

te maken van de uitzonderingsregel van artikel 42quater, §4, 1° terwijl zij nochtans over alle 

noodzakelijke gegevens beschikte teneinde zich ervan te vergewissen of verzoeker voldoet aan de 

uitzonderingsvoorwaarde, en bijgevolg eveneens, minstens, uiteen te zetten waarom hij er gebeurlijk 

niet aan zou voldoen. 

 

Dat de bestreden beslissing de vermelde bepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur schendt. 

 

Het middel is gegrond. 

 

Verwerende partij merkt in haar nota met opmerkingen op dat dat er geen sprake kan zijn van een 

schending van de formele motiveringsplicht voor zover verzoeker eveneens een schending van de 

materiële motiveringsplicht laat gelden. 

 

Tevens is verwerende partij de mening toegedaan dat uit het beroepsverzoekschrift duidelijk naar voor 

komt dat verzoeker begrijpt op welke wettelijke grondslag de bestreden beslissing gebaseerd werd. 

 

Verzoeker wenst dienaangaande op te merken dat hij zich inderdaad realiseert dat verwerende partij 

van oordeel is zijn verblijf te kunnen beëindigen omwille van het feit dat de verklaring wettelijke 

samenwoning vroegtijdig werd opgezegd. De argumentatie van verzoeker centreert zich voornamelijk 

rond het feit dat verwerende partij zeer goed weet dat verzoeker en zijn partner gedurende vijfjaar een 

relatie hadden en gedurende een bijna even lange periode gezamenlijk gevestigd waren, doch dit 

feitelijk gegeven geheel buiten beschouwing heeft gelaten en dit terwijl de aangehaalde wettelijke 

bepalingen in de bestreden beslissing melding maakt van het beëindigen en een minimumduur van 

zowel een geregistreerd partnerschap als van een gezamenlijke vestiging. Voor zover verwerende partij 

meent dat verzoeker geen cumulatie van de verschillende samenlevingsvormen kan laten gelden, had 

zij dit in d bestreden beslissing moeten uiteenzetten en niet pas in de nota met opmerkingen. 

 

Immers, het komt aan de optredende overheid toe om een juiste beoordeling van de feitelijkheden te 

maken en deze feiten zorgvuldig vast te stellen. Dienvolgens is het aan verwerende partij om te 

motiveren waarom bepaalde feiten al dan niet tot de bestreden beslissing aanleiding kunnen geven. 

 

Door geen aandacht te besteden aan de (substantiële) duur van gezamenlijke vestiging van betrokkene 

en zijn ex- partner en evenmin deze te beoordelen in het licht van de toepasselijke wetsbepalingen kan 

enkel besloten worden dat verwerende partij niet met de vereiste zorgvuldigheid te werk is gegaan, 

evenals dat zij haar formele en materiële motiveringsplicht heeft geschonden.’ 

 

en 

 

“Op 06.01.2021 werd verzoeker uitgenodigd om documenten bij te brengen om verwerende partij toe te 

laten te handelen overeenkomstig artikel 42quater, §1, 3e al. Vw. en waaruit blijkt dat verzoeker voldoet 

aan de voorwaarden bedoeld in artikel 42quater, §5 Vw.. 

 

Verzoeker maakte de documenten over aan de verwerende partij zoals deze zijn vermeld in de 

bestreden beslissing. 

 

Verwerende partij heeft niet het juiste waardeoordeel gemaakt voor wat betreft de door verzoeker 

voorgelegde documenten nu zij stelt dat verzoeker geen blijk geeft van een dusdanige integratie en 

verankering in de Belgische samenleving dewelke in de weg staan aan een beëindiging van zijn 

verblijfsrecht. 

 

Uit de voorgelegde stukken blijkt in ieder geval dat verzoeker in de afgelopen jaren dat hij zich legaal in 

het Belgische Rijk bevindt (noot: hij leverde reeds inspanningen in die zin toen hij nog in illegaliteit 
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verkeerde cf. inschrijving cursus Nederlands in 2007), de nodige inspanningen levert teneinde zich te 

integreren in onze samenleving en tevens dat hij hier vooralsnog in slaagt zoals mag blijken uit zijn 

tewerkstellingen. 

Wat betreft de sociale en culturele integratie is de bestreden beslissing gebrekkig nu de integratie moet 

beoordeeld worden rekening houdend met alle vroegere en actuele gegevens over verzoeker. De 

beslissing miskent dit. Verzoeker heeft ook via zijn zeer talrijke familieleden in België af doende sociale 

en culturele banden, waaraan echter weinig tot geen aandacht wordt besteed. 

Er dient dan ook te worden besloten dat verwerende partij niet op een correcte wijze en met de vereiste 

zorgvuldigheid is overgegaan tot beoordeling van de feiten met betrekking tot zijn sociale en culturele 

integratie. 

 

Nochtans dient verwerende partij te voldoen aan haar materiële motiveringsplicht. Dit houdt in dat de 

motivering draagkrachtig dient te zijn, d.w.z. dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de 

beslissing te schragen. De motivering moet de betrokkene ook in staat stellen om met nuttig gevolg te 

kunnen opkomen tegen de bestuurshandeling in kwestie en moet het de rechter mogelijk maken zijn 

legaliteitscontrole uit te oefenen. In die zin dient de afdoende motivering in concreto beoordeeld te 

worden (R.v.St., nr. 22.896 van 01.02.1983; R.v.St., nr. 76.565 van 21.10.1998; R.v.St., nr. 43.259 van 

09.06.1993; R.v.St., nr. 43.852 van 12.08.1993 en R.v.St., nr. 43.556 van 30.06.1993). 

 

Dat verwerende partij vervolgens het zorgvuldigheidsbeginsel in acht dient te nemen, hetgeen inhoudt 

dat het bestuur zijn beslissing op een zorgvuldige wijze dient voor te bereiden. De beslissing dient 

gestoeld te zijn op een correcte feitenvinding. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt tevens in dat de 

overheid zich vergewist van de situatie waarin verzoeker zich bevindt en zich hieromtrent afdoende 

informeert. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan een bestuur dus de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (R.v.St. nr. 

154.954,14 februari2006; R.v.St. nr. 167.411, 2 februari 2007). 

 

Uit de bestreden beslissing kan niet blijken dat verwerende partij haar beslissing tot het intrekken van 

het verblijf van meer dan drie maanden van verzoeker op een afdoende wijze heeft behandeld en 

gestoeld heeft op een correcte feitenvinding. 

 

Verzoeker is sedert 2003 in België. De bestreden beslissing miskent deze effectieve lange verblijfsduur 

(bijna 20 jaar) door louter op te merken dat uit illegaal verblijf geen rechten kunnen worden geput en 

anderzijds meent verwerende partij dat de duur van zijn effectief verblijf in België niet is aangetoond. 

Wel kan verzoeker een effectief verblijf op het grondgebied hard maken sedert 2007 (zoals door 

verwerende partij in de bestreden beslissing overigens wordt erkend), en is er bijgevolg sprake van een 

verblijfsduur van 14 jaar in het Rijk. 

Verwerende partij stelt eenvoudigweg dat een dergelijke periode niet van die aard is dat zij de band met 

België derwijze significant maakt en tegelijkertijd de band met Marokko derwijze zwak nu, en zo merkt 

verwerende partij nog op, verzoeker de eerste 24 jaar van zijn leven in Marokko heeft geleefd. 

Verwerende partij verliest hierbij uit het oog dat verzoeker op dit ogenblik 46 jaar oud is en bijgevolg 

bijna de helft van zijn leven (en bovendien de jaren gedurende de welke netwerken worden uitgebouwd 

en verankering plaatsvindt) in België heeft doorgebracht. De periode gedurende dewelke hij in Marokko 

verbleef ingevolge zijn repatriëring is eerder kort te noemen en beslaat ongeveer 9 maanden. Het is ook 

net omdat verzoeker geen banden meer heeft met het land van herkomst en niet in het minst omdat hij 

hier een zoon heeft dat hij geen andere uitweg zag dan terug te keren naar België. 

 

Betreffende de leeftijd van verzoeker Hierover bevat de bestreden beslissing, naast de formele 

vermelding ervan, geen enkel motief of overweging. Het is in casu evenwel een belangrijk gegeven. 

Verzoeker heeft immers bijna de helft van zijn leven in België doorgebracht en alleszins het gros van 

zijn volwassen leven. 

Verwerende partij miskent het gegeven dat verzoeker op jonge leeftijd naar België kwam en inmiddels 

bijna de helft van zijn leven hier heeft doorgebracht. 

 

Ook de motivering met betrekking tot artikel 8 EVRM faalt. Er wordt gesteld dat er geen onoverkomelijke 

hinderpalen zouden zijn voor de voortzetting van het gezinsleven in Marokko of elders. Verwerende 

partij stelt in de bestreden beslissing dat verzoeker met zijn zoon contact kan onderhouden via mail, 

telefoon of andere moderne communicatiemiddelen. 

Het kind gaat nochtans hier naar school, en heeft hier zijn sociaal netwerk. 

Zowel emotioneel als financieel zou een terugkeer van verzoeker naar Marokko een ernstige negatieve 

invloed hebben op zowel de gezinssituatie als de economische situatie van zijn zoon. 
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Verwerende partij erkent in de bestreden beslissing dat het gros van de familie van verzoeker alsook 

zijn zoon in België woonachtig zijn alsmede wordt erkend dat verzoeker al jaren effectief verblijft in 

België (en van zijn volwassen leven langer dan in Marokko), dat hij inspanningen geleverd heeft om het 

Nederlands te leren, dat hij over een ruime periode tewerkstelling kan aantonen, etc... 

 

De bindingen met Marokko zijn bijgevolg zo goed als onbestaande. De bestreden beslissing 

minimaliseert evenwel de banden met België en maximaliseert deze met Marokko. 

Zo wordt verzoeker verweten niet aan te tonen de banden met zijn zoon te hebben bestendigd terwijl het 

verwerende partij zelf is wie verzoeker gedwongen heeft doen terugkeren naar het land van oorsprong 

(cf. repatriëring dd. 27.12.2014) terwijl verzoeker zich in die periode pas tot de familierechtbank wendde 

teneinde erkend te worden in zijn rol als vader (cf. stuk 2: vonnis familierechtbank dd. 13.10.2014). Het 

kortstondig verblijf in Marokko ingevolge deze gedwongen terugkeer doet hieraan geen afbreuk. 

 

Het middel is gegrond en de bestreden beslissing dient te worden vernietigd." 

 

Verwerende partij vergenoegt zich in haar nota met opmerkingen met een herhaling van de 

argumentatie van verzoekende partij en met het hieraan telkenmale toevoegen dat de door verzoekende 

partij aangevoerde argumenten geen afbreuk doen aan de door verwerende partij in de bestreden 

beslissing weerhouden elementen. Waarom precies dit dan niet het geval zou zijn zet verwerende partij 

niet uiteen. Zij laat in het geheel na om de argumentatie en de feitelijkheden hierin vervat in concreto te 

beoordelen in het licht van de geldende regelgeving. Zij laat na dit thans te doen en heeft nagelaten dit 

te doen bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Zo is de verblijfsduur van verzoeker in het Rijk van een significante duur en kan niet ontkend worden dat 

verzoeker zijn jong volwassen en volwassen leven alhier heeft doorgebracht. Verwerende partij laat na 

uiteen te zetten op een zorgvuldige en concrete manier waarom deze gegevens niet van invloed kunnen 

zijn op de bestreden beslissing en de daarin vervatte motieven. Bovendien ontkent verzoeker wel 

degelijk dat hij, na zijn repatriëring, heeft kunnen terugvallen op een terdege sociaal netwerk in 

Marokko. Dit is ook de reden van zijn terugkeer, die toch eerder spoedig en amper negen maanden na 

zijn expulsie heeft plaatsgevonden. 

 

Voor zover er geen contact is toegestaan met zijn zoon, antwoordt verwerende partij geenszins op het 

argument van verzoeker dat het verwerende partij zelf is wie verzoeker gedwongen heeft doen 

terugkeren naar het land van oorsprong (cf. repatriëring dd. 27.12.2014) terwijl verzoeker net in die 

periode tot de familierechtbank diende te wenden teneinde erkend te worden in zijn rol als vader (cf. 

stuk 2: vonnis familierechtbank dd. 13.10.2014). dit zijn overigens eveneens feiten die verwerende van 

in den beginne kende of minstens had kunnen kennen. 

 

Bovendien is er thans een procedure hangende voor de familierechtbank, doch ingevolge verhuis van 

de moeder en het kind naar een ander arrondissement werd er eerst uitspraak gedaan over de 

territoriale bevoegdheid van de familierechtbank. Dit vonnis dateert van 06.05.2021. (zie stuk 4) 

Er is dus nog geen zicht op hoe de verdere afwikkeling van de procedure zich zal voordoen. 

 

Het middel is gegrond.” 

 

en 

 

“Verzoeker is de vader van B.H. (…) (°geboren te Wilrijk op (…)2013), kind dat geboren werd uit een 

eerdere relatie van verzoeker. 

 

Uit de geboorteakte van het kind blijkt dat verzoeker reeds prenataal zijn zoon erkende op 10.12.2012 

alsook dat hij de nodige formaliteit trof voor de aangifte van de geboorte van zijn zoon bij de ambtenaar 

van de burgerlijke stand. 

 

Dat de relatie tussen verzoeker en de moeder van het kind nadien spaak liep en verzoeker een 

regelmatig contact met zijn zoon door de moeder werd ontzegd mag blijken uit het feit dat verzoeker 

zich medio 2014 genoodzaakt zag om een verzoekschrift neer te leggen voor de familierechtbank te 

Antwerpen en uit het feit dat de rechtbank in haar vonnis van 13.10.2014 diende vast te stellen dat er 

geen indicaties zijn om de uitoefening van het ouderlijk gezag exclusief aan de moeder toe te kennen 

alsmede dat verzoeker zijn verantwoordelijkheid als vader wenst op te nemen (zie stuk 2). 
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Gelet op de zeer jonge leeftijd van het kind (de jongen was in die periode slechts één jaar oud) en 

aangezien er geen regelmatig contact tussen vader en zoon bestendigd was kunnen worden (door 

toedoen van de moeder) oordeelde de rechtbank dat het aangewezen was om de contacten tussen 

vader en zoon te herstellen middels de werking van een neutrale bezoekruimte. 

 

Op 27.12.2014 werd verzoeker echter gerepatrieerd door verwerende partij waardoor hij niet heeft 

kunnen participeren in de bevolen sociale studie noch in het contactherstel met zijn zoon. Eenmaal 

teruggekeerd was het kwaad uiteraard geschied. De Familierechtbank kende de uitoefening van het 

ouderlijk gezag over het kind exclusief aan de moeder toe en er werd geen omgangsrecht voorzien (cf. 

stuk 3: vonnis dd. 27.04.2015). 

 

Verzoeker wendt zich thans noodgedwongen opnieuw tot de familierechtbank om een regeling te 

kunnen bekomen middels dewelke hij zijn zoon kan leren kennen en betrokken kan zijn bij diens 

opvoeding. Hij wenst wel degelijk zijn rol als vader op te nemen en de verantwoordelijkheden die dit met 

zich brengt te dragen, zoals hij overigens reeds in 2014 ten overstaan van de rechtbank te kennen heeft 

gegeven. 

 

Verwerende partij heeft destijds weinig/geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker een zoon 

heeft en hem zonder meer verwijderd van het grondgebied, hetgeen aanzienlijke gevolgen met zich 

heeft gebracht daar waar aan verzoeker een aantal kansen ontnomen zijn geweest, met alle gevolgen 

vandien en die thans op de rechtbank hersteld zullen moeten worden. 

 

Dat de bestreden beslissing wel degelijk een schending met zich brengt van artikel 8 EVRM. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: (…) 

 

Artikel 7 van het Handvest bepaalt het volgende: (…) 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. 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). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip 'privéleven' een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

In casu is er sprake van een gezinsleven, gelet op de gegevens die blijken uit het administratief dossier. 

Bovendien is een beslissing van de familierechtbank steeds vatbaar voor wijziging voor zover er 

omstandigheden zijn die zulks verantwoorden. Dit is in casu onmiskenbaar het geval daar waar de 

familierechtbank rekening zal houden met het gegeven dat verzoeker door overmacht (lees: gedwongen 

terugkeer) niet in staat is geweest om contacten te onderhouden met zijn zoon. De procedure die 

verzoeker hiervoor noodzakelijk dient te voeren wordt thans benaarstigd. 

 

Artikel 3 IVRK bepaalt het volgende: (…) 

 

Artikel 24 van het Handvest waarborgt de rechten van het kind: (…) 

 

Artikel 51 legt aan verwerende partij de verplichting op om de in het Handvest vervatte rechten en 

waarborgen te eerbiedigen: (…) 

 

Uit voornoemde bepalingen, i.c. artikel 24 van het Handvest en artikel 3 van het IVRK volgt dat het 

belang van het kind, hoewel niet absoluut, wel degelijk primordiaal dient door te wegen. 

 

In casu heeft de verwerende partij op onrechtmatige wijze een einde gesteld aan het verblijfsrecht van 

verzoeker nu deze beslissing niet opweegt tegen het recht van verzoeker op een privé- en gezinsleven 

met zijn minderjarige zoon. 
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Verwerende partij stelt weliswaar dat verzoeker zich kan beroepen op de bescherming van artikel 8 

EVRM doch verleent hier niet meer dan een louter theoretische invulling aan. 

 

Verwerende partij maakt in de bestreden beslissing weliswaar melding van het feit dat verzoeker een 

zoon heeft. Verwerende partij betwist het bestaan van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM 

niet. 

 

Vervolgens stelt verwerende partij dat verzoeker en zijn zoon desgevallend contact kunnen 

onderhouden "middels (korte) bezoeken" en "middels moderne communicatiemiddelen". 

 

Verwerende partij kwijt zich op onvoldoende wijze van haar taak om in concreto de verschillende 

individuele belangen die spelen af te wegen ten aanzien van het algemeen belang daar waar zij geheel 

voorbij gaat aan het feit of de noodzaak van de maatregel in verhouding staat met (de impact) hiervan 

op concrete individuele belangen van verzoeker. Verwerende partij slaagt er met andere woorden niet in 

om de proportionaliteitstoets waaromtrent het EHRM de criteria heeft geformuleerd waardoor de 

nationale overheden zich dienen te laten leiden op een correcte wijze uit te voeren. 

 

De inmenging door de overheid in casu is niet gerechtvaardigd noch noodzakelijk in een democratische 

samenleving zodat verwerende partij zich niet rechtsgeldig kan beroepen op artikel 8§2 EVRM om een 

einde te stellen aan het verblijfsrecht van verzoeker. 

 

Tevens schendt verwerende partij met haar beslissing de belangen van het kind en bijgevolg de 

bepalingen die hieraan bescherming bieden, zoals vervat in het Handvest en het IVRK. 

 

Uit voornoemde bepalingen, i.c. artikel 24 van het Handvest en artikel 3 van het IVRK volgt dat het 

belang van het kind, hoewel niet absoluut, wel degelijk primordiaal dient door te wegen. 

 

Het middel is gegrond." 

 

Verwerende partij meent dat het betoog van verzoeker algemeen en vaag is, doch zij schenkt, 

wederom, geen aandacht aan het feit dat het door het handelen van verwerende partij zelf is dat aan 

verzoeker de kans op het ontwikkelen en bestendigen van een vader - zoonrelatie ontnomen is 

geworden. De repatriëring van verzoeker heeft een rechtstreekse impact gehad op de procedure die 

destijds hangende was voor de familierechtbank. 

 

Voor zover verzoeker thans poogt een contactherstel te bekomen voor de familierechtbank wordt hij 

tevens geconfronteerd met procedurele moeilijkheden als de territoriale bevoegdheid van de 

familierechtbank daar waar de moeder en het kind sedert ettelijke tijd in een ander arrondissement zijn 

gaan wonen.(stuk 4) Ten gronde is er dan ook nog niets beoordeeld kunnen worden. 

 

Deze problematieke is een rechtstreeks gevolg van het optreden van verwerende partij, doch zij meent 

hierover niets te moeten vermelden. 

 

Tenslotte is verwerende partij de mening toegedaan dat het belang van het kind door verzoeker niet 

ingeroepen kan worden nu de beslissing enkel verzoeker treft. Uiteraard is dit niet correct om te stellen 

en is het evident dat de bestreden beslissing die weliswaar enkel betrekking heeft op verzoeker 

eveneens rechtstreeks gevolgen met zich brengt voor zijn zoon. 

 

Gelet op de aangewende middelen is de bestreden beslissing dan ook nietig.’ 

 

3.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn. Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet 

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

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

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. Hetzelfde geldt voor artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet.  
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De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond waarvan ze 

genomen is. In de bestreden beslissing wordt verwezen naar de juridische grondslag, namelijk artikel 

42quater, §1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet. Ook de feitelijke overwegingen worden 

weergegeven. Zo wordt er gemotiveerd dat de verzoekende partij het verblijfsrecht bekwam na indiening 

van een bijlage 19ter op 11 september 2018 in functie van S.B., haar toenmalige wettelijke 

samenwonende partner van Nederlandse nationaliteit, dat uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat 

deze wettelijke samenwoonst reeds werd stopgezet op 2 december 2020, dat vandaar er een einde kan 

worden gesteld aan het verblijfsrecht van de verzoekende partij. Er wordt tevens toegelicht dat om 

overeenkomstig artikel 42quater, §1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet rechtmatig een einde te 

kunnen stellen aan het verblijf van de verzoekende partij, zij op 3 december 2020 werd verzocht om 

haar individuele situatie toe te lichten zodat kon worden getoetst of zij eventueel toch het verblijfsrecht 

verder kon uitoefenen, dat het onderzoek aan de verzoekende partij per aangetekend schrijven werd 

overgemaakt op 6 januari 2021, dat de brief die op 6 januari 2021 aan de verzoekende partij 

aangetekend werd verstuurd verder ook het volgende bevatte: “Voor zover er nog geen uitsluitsel werd 

gegeven met betrekking tot bovenstaand onderzoek, dient u onze dienst zo spoedig mogelijk op de 

hoogte te brengen van alle (relevante) wijzigingen van uw situatie. U dient uw dossier te actualiseren tot 

aan de ontvangst van het resultaat van bovenstaand onderzoek / tot aan de ontvangst van de F+kaart.”, 

dat de raadsman van de verzoekende partij in zijn mail van 5 februari 2021 aan de stad Antwerpen 

schreef dat hij nog op enkele stukken wachtte, dat op 25 februari 2021 en nogmaals op 2 maart 2021 

uiteindelijk alle stukken – die de verwerende in de bestreden beslissing tevens opsomt - werden 

overgemaakt, dat er verder geen stukken werden voorgelegd. Uit de motieven van de bestreden 

beslissing blijkt verder dat de verwerende partij de uitzonderingsgronden, voorzien in artikel 42quater, 

§4, eerste lid heeft onderzocht doch meent dat deze in casu niet van toepassing zijn. De verwerende 

partij stelt in dit verband tevens dat verzoekende partij evenwel aantoont tewerkgesteld te zijn geweest 

in het verleden, hetgeen zonder meer een positief element is, dat het echter niet duidelijk is of zij heden 

nog wel degelijk tewerkgesteld is, dat de laatste tewerkstelling uit de voorgelegde stukken lijkt te dateren 

van november 2020, dat het niet duidelijk is of zij desgevallend over een werkloosheidsuitkering kan 

beschikken of daarvoor in aanmerking zou komen, dat de verwerende partij niet bevoegd is om dit vast 

te stellen, dat enkel de RVA daartoe bevoegd is, dat zij zelf daaromtrent niets voorlegde, dat voor zover 

de verzoekende partij wel degelijk over bestaansmiddelen zou beschikken, dit hoe dan ook niet 

afdoende is om heden de beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht niet te kunnen nemen, dat de 

bestaansmiddelenvoorwaarde immers een cumulatieve voorwaarde is die pas in overweging kan 

worden genomen als eveneens aan één van de uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 

42quater, §4, 1° tot 4° is voldaan. De verwerende partij motiveert verder in het kader van artikel 

42quater, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet over humanitaire elementen en licht toe waarom de 

duur van het verblijf van de verzoekende partij, haar leeftijd en gezondheidstoestand, haar 

economische, sociale en culturele integratie en haar gezinssituatie de beëindiging van het verblijfsrecht 

en een terugkeer naar het land van herkomst in casu niet in de weg kunnen staan. Er wordt in dit 

verband geconcludeerd dat uit het geheel van de elementen niet kan worden gesteld dat de 

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

evenredig of inhumaan zou zijn. De verwerende partij besluit dat het recht op verblijf van de 

verzoekende partij wordt beëindigd en dat haar F-kaart dient gesupprimeerd te worden. 

 

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

begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat in casu het doel van de formele motiveringsplicht is bereikt.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 en in artikel 62, §2 van de Vreemdelingenwet, wordt niet aangetoond. 

 

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

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

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

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot 

haar besluit is gekomen. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 
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die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).  

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

Het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel leggen aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de uitoefening van 

haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van deze beginselen kan slechts 

worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het 

bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. 

Voornoemde beginselen staan de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 

 

3.4. De aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, 

van het redelijkheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel wordt onderzocht in het licht van artikel 

42quater van de Vreemdelingenwet, op grond waarvan de bestreden beslissing werd genomen en 

waarvan de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert, en in het licht van artikel 8 van het 

EVRM, artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag en de artikelen 7, 24 en 51 van het Handvest, waarvan 

de verzoekende partij eveneens de schending aanvoert. 

 

3.5. Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“§ 1  

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

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

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

de burger van de Unie:  

(..)  

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  

(..)  

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.  

(..)  

§ 4  

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; 

(…) 

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.  

§ 5  
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De minister of zijn gemachtigde kan zonodig controleren of aan de naleving van de voorwaarden voor 

de uitoefening van het verblijfsrecht is voldaan.” 

 

3.6. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij verblijfsrecht bekwam 

na indiening van een bijlage 19ter op 11 september 2018 in functie van mevrouw S.B., haar toenmalige 

partner van Nederlandse nationaliteit, dat uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat deze wettelijke 

samenwoont reeds werd stopgezet op 2 december 2020, vaststellingen die door de verzoekende partij 

niet worden betwist. 

 

Artikel 42quater van de Vreemdelingenwet bepaalt dat het verblijf kan beëindigd worden wanneer het 

geregistreerd partnerschap geen vijf jaar heeft geduurd na de erkenning van het recht op verblijf, tenzij 

dit geregistreerd partnerschap ten minste drie jaar heeft geduurd, waarvan één jaar in het Rijk, zoals 

bepaald in artikel 42quater, §4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 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.”, zoals gesteld in artikel 42quater, §4, tweede lid 

van de Vreemdelingenwet.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij op zich niet betwist dat zij onder het toepassingsgeval van 

artikel 42quater, §1, eerste lid, 4° van de Vreemdelingenwet valt, op grond waarvan de verwerende 

partij een einde kan stellen aan het verblijfsrecht van een familielid van een burger van de Unie. In de 

bestreden beslissing wordt verder gemotiveerd dat de verzoekende partij niet voldoet aan de 

uitzonderingsgrond van artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet, dat de wettelijke 

samenwoonst met mevrouw S.B. werd afgesloten op 6 september 2018 en werd stopgezet op 2 

december 2020, dat zij geen drie jaar wettelijk samenwonend zijn geweest.  

 

3.7. De verzoekende partij voert in haar eerste middel aan dat het inderdaad correct is dat de verklaring 

van wettelijke samenwoning werd stopgezet na twee jaar en (bijna) drie maanden en deze bijgevolg 

geen drie jaar heeft geduurd (waarvan één jaar in het Rijk), dat zij en mevrouw B. evenwel samen 

hebben geleefd en een gezamenlijke vestiging kenden sedert veel langer, dat uit het rijksregister blijkt 

dat zij op hetzelfde adres woonden vanaf 30 maart 2017 tot 3 december 2020, hetgeen overeenstemt 

met een periode van 44 maanden dan wel drie jaar en acht maanden, dat zij de facto zelfs nog langer 

samenwonend waren, dat de officiële samenwoonst steeds geschiedde op basis van de relatie die zij 

onderhielden zoals mag blijken uit haar verschillende verblijfsaanvragen, dat uit niets in de bestreden 

beslissing blijkt dat verwerende partij hiermee rekening heeft gehouden in haar beoordeling terwijl 

nochtans artikel 42quater, §1 en §4 van de Vreemdelingenwet evenveel belang hecht aan een 

gezamenlijke vestiging die langer dan drie jaar duurt (waarvan één jaar in het Rijk), dat bovendien de 

periode gedurende dewelke zij en haar partner gezamenlijk gevestigd waren op hetzelfde adres 

bijzonder van belang is, temeer nu de verwerende partij aanvankelijk steeds geweigerd heeft om op 

grond hiervan en op grond van de feitelijke relatie die hiervoor de basis vormde een verblijfsrecht van 

langer dan drie maanden toe te staan, terwijl zij hierom nochtans meermaals heeft verzocht, dat de 

verwerende partij dit telkens heeft geweigerd louter en alleen omdat het voorgenomen huwelijk van haar 

en haar toenmalige partner negatief beoordeeld was geweest door de procureur des Konings, dat de 

verwerende partij bijgevolg haar feitelijke relatie met diezelfde partner telkens over dezelfde kam heeft 

geschoren, dat het nochtans ook diezelfde relatie betreft op basis waarvan, weliswaar enkele jaren later, 

dan toch een verblijfsrecht wordt toegekend nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring 

van wettelijke samenwoning registreerde, dat voor zover de verwerende partij het deugdelijk karakter 

van de relatie op zeker ogenblik dan toch erkent het verleden er plots niet meer toe zou doen terwijl de 

gezamenlijke vestiging nochtans een belangrijk begrip betreft in de beoordeling of een verblijfsrecht al 

dan niet behouden kan blijven, dat er door de verwerende partij geen aandacht wordt geschonken aan 

het gegeven dat zij en haar partner gedurende een aanzienlijke periode gezamenlijk gevestigd zijn 

geweest, alleszins langer dan verlangd wordt door artikel 42quater, §1, eerste lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet, dat zij bijgevolg niet weet of de verwerende partij anders zou hebben beslist omtrent 

haar situatie moest hiermee wel rekening gehouden zijn geweest of nog, waarom de duur van hun 

gezamenlijke vestiging niet tot een andere beslissing in haar hoofde had kunnen leiden, dat het feit van 

de gezamenlijke vestiging alsmede de duur ervan als feitelijk element geheel terzijde werd geschoven 

en niet de minste aandacht verkreeg, dat de verwerende partij dan ook haar motiveringsverplichting 

schendt wanneer zij haar beslissing steunt op de enkele reden dat de wettelijke samenwoning 

vroegtijdig werd stopgezet en voor het overige geen aandacht besteedt aan de duur van de 
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gezamenlijke vestiging van haar en haar ex-partner, en dewelke significant langer geduurd heeft dan de 

wettelijke samenwoning als formeel statuut, terwijl zij anderzijds wel opmerkt dat zij niet voldoet aan één 

van de uitzonderingsgronden van artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet en waarvan 

gezamenlijke vestiging en de duur ervan, er één is, dat de verwerende partij bijgevolg is overgegaan tot 

beëindiging van haar verblijfsrecht op basis van artikel 42quater, §1, eerste lid, 4° van de 

Vreemdelingenwet zonder evenwel een juiste toepassing te maken van de uitzonderingsregel van artikel 

42quater, §4, 1° terwijl zij nochtans over alle noodzakelijke gegevens beschikte teneinde zich ervan te 

vergewissen of zij voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarde, en bijgevolg eveneens, minstens, uiteen te 

zetten waarom zij er gebeurlijk niet aan zou voldoen, dat de verwerende partij zeer goed weet dat zij en 

haar partner gedurende vijf jaar een relatie hadden en gedurende een bijna even lange periode 

gezamenlijk gevestigd waren, dat de verwerende partij dit feitelijk gegeven geheel buiten beschouwing 

heeft gelaten en dit terwijl de aangehaalde wettelijke bepalingen in de bestreden beslissing melding 

maakt van het beëindigen en een minimumduur van zowel een geregistreerd partnerschap als van een 

gezamenlijke vestiging, dat voor zover de verwerende partij meent dat zij geen cumulatie van de 

verschillende samenlevingsvormen kan laten gelden zij dit in de bestreden beslissing had moeten 

uiteenzetten en niet pas in de nota met opmerkingen, dat het aan de verwerende partij toekomt om te 

motiveren waarom bepaalde feiten al dan niet tot de bestreden beslissing aanleiding kunnen geven, dat 

door geen aandacht te besteden aan de (substantiële) duur van gezamenlijke vestiging van haar en 

haar ex-partner en evenmin deze te beoordelen in het licht van de toepasselijke wetsbepalingen enkel 

kan worden besloten dat de verwerende partij niet met de vereiste zorgvuldigheid te werk is gegaan, 

evenals dat zij haar formele en materiële motiveringsplicht heeft geschonden. 

 

3.8. De verzoekende partij toont niet aan welk belang zij heeft bij voornoemd betoog waaruit blijkt dat zij 

meent te voldoen aan de uitzondering vermeld in artikel 42quater, §4, eerste lid, 1° van de 

Vreemdelingenwet. Zij betwist namelijk geenszins het motief dat zij evenwel aantoont tewerkgesteld te 

zijn geweest in het verleden, hetgeen zonder meer een positief element is, dat het echter niet duidelijk is 

of zij heden nog wel degelijk tewerkgesteld is, dat de laatste tewerkstelling uit de voorgelegde stukken 

lijkt te dateren van november 2020, dat het niet duidelijk is of zij desgevallend over een 

werkloosheidsuitkering kan beschikken of daarvoor in aanmerking zou komen, dat de verwerende partij 

niet bevoegd is om dit vast te stellen, dat enkel de RVA daartoe bevoegd is, dat zij zelf daaromtrent 

niets voorlegde, zodat in casu geenszins blijkt dat zij voldoet aan de cumulatieve voorwaarde vermeld in 

artikel 42quater, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet, met name “werknemer of zelfstandige (…) 

zijn in België, of voor zichzelf en hun familieleden (…) 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.” De eventuele vaststelling dat de verzoekende partij voldoet aan de uitzonderingsgrond inzake 

gezamenlijke vestiging, zoals bepaald in artikel 42quater, §4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 

kan in die zin dan ook geen aanleiding geven tot de vernietiging van de thans bestreden beslissing, daar 

ook in het geval sprake is van voormelde uitzonderingsgrond aan de cumulatieve voorwaarde van artikel 

42quater, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet dient voldaan te zijn.  

 

3.9. Het is dan ook geheel ten overvloede dat de Raad erop wijst dat uit de motieven van de bestreden 

beslissing blijkt dat de verzoekende partij het verblijfsrecht bekwam na indiening van een bijlage 19ter in 

functie van mevrouw S.B., haar toenmalige wettelijk samenwonende partner van Nederlandse 

nationaliteit. Deze vaststelling wordt door de verzoekende partij geenszins betwist en vindt tevens steun 

in het administratief dossier.     

 

Artikel 42quater, §1, 4° van de Vreemdelingenwet geeft de mogelijkheid aan de verwerende partij om 

het verblijfsrecht te beëindigen op drie afzonderlijke beëindigingsgronden, met name als 1° het huwelijk 

met de burger van de Unie wordt ontbonden of nietig verklaard, of als 2° het geregistreerd partnerschap 

dat werd aangegaan wordt beëindigd of als 3° er geen gezamenlijke vestiging meer is. De 

uitzonderingsbepaling zoals voorzien in artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet moet gelezen 

worden als een getrapte bepaling waarbij de drie uitzonderingsgronden op hun beurt telkens 

corresponderen met de relevante van de drie beëindigingsgronden.  

  

In casu werd het verblijf beëindigd op grond van het einde van het geregistreerd partnerschap, de 

uitzonderingsgrond die hiermee volgens artikel 42quater, §4 van de Vreemdelingenwet correspondeert, 

is de situatie waarin het geregistreerd partnerschap bij de beëindiging van dit partnerschap minstens 

drie jaar heeft geduurd waarvan minstens een jaar in het Rijk en voor zover de verzoekende partij 

voldoet aan de vereisten van het bepaalde in 42quater, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet. De 



  

 

 

RvV  X - Pagina 16 

verzoekende partij betwist in dit verband geenszins de motieven van de thans bestreden beslissing 

waarin wordt gesteld dat de wettelijke samenwoonst met mevrouw S.B. werd afgesloten op 6 september 

2018 en stopgezet op 2 december 2020, dat zij geen drie jaar wettelijk samenwonend zijn geweest, en 

stelt in haar verzoekschrift zelf dat het inderdaad correct is dat de verklaring van wettelijke 

samenwoning werd stopgezet na twee jaar en (bijna) drie maanden en deze bijgevolg geen drie jaar 

heeft geduurd (waarvan één jaar in het Rijk). Uit artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet blijkt 

niet dat de duur van een geregistreerd partnerschap dat minder dan drie jaar heeft geduurd, zoals in 

casu onbetwist, toch zou kunnen gecumuleerd worden met een termijn van feitelijk samenwonen of 

gezamenlijke vestiging voorafgaandelijk aan het geregistreerd partnerschap teneinde toch van de 

uitzonderingsbepaling te kunnen genieten, zoals de verzoekende partij voorhoudt. 

 

Artikel 42quater, §§ 1 en 4 van de Vreemdelingenwet vormt een omzetting zijn van artikel 13, §2 van de 

Richtlijn 2004/38/EG.  

 

Deze bepaling luidt als volgt:  

 

“2. Onverminderd het bepaalde in de tweede alinea, leiden scheiding, ontbinding of nietigverklaring van 

het huwelijk of beëindiging van geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), niet 

tot verlies van het verblijfsrecht van de familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten:  

a) indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), bij de 

aanvang van de gerechtelijke procedure tot scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of 

bij de beëindiging van het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 2, punt 2, onder b), ten 

minste drie jaar heeft geduurd, waarvan één jaar in het gastland, of  

b) indien het ouderlijk gezag over de kinderen […], of  

c) indien bijzonder schrijnende situaties zulks rechtvaardigen, […], of  

d) indien het omgangsrecht met een minderjarig kind, […].  

Alvorens het duurzame verblijfsrecht te verwerven, blijft hun recht van verblijf onderworpen aan de 

voorwaarde dat is aangetoond dat zij werknemer of zelfstandige zijn, of voor zichzelf en hun 

familieleden over toereikende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf 

ten laste komen van de socialebijstandsregeling van het gastland, dat zij een ziektekostenverzekering 

voor alle risico's in het gastland hebben afgesloten, of dat zij lid zijn van de reeds in het gastland 

gevormde familie van een persoon die aan deze voorwaarden voldoet. De „toereikende 

bestaansmiddelen” zijn omschreven in artikel 8, lid 4. Deze familieleden behouden hun verblijfsrecht op 

uitsluitend persoonlijke basis.”  

 

Deze bepaling biedt geen enkele steun voor een interpretatie die ertoe zou leiden dat met een 

gezamenlijke vestiging voorafgaandelijk aan het begin van het geregistreerd partnerschap moet 

rekening gehouden worden, voor de berekening van de termijn van drie jaar in geval van beëindiging 

van het geregistreerd partnerschap.  

 

Bij de omzetting van deze bepaling zou de Belgische wetgever evenwel gunstigere bepalingen hebben 

kunnen voor ogen houden. Artikel 13, §2 van de Richtlijn 2004/38/EG werd bij wet van 25 april 2007, 

zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007, omgezet in artikel 42quater, §§ 1 en 4 

van de Vreemdelingenwet. Uit de parlementaire voorbereidingen (Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 51 - 

2845/001, MvT, 54 en 55) blijkt niet dat de Belgische wetgever voor ogen hield dat de 

uitzonderingsbepaling, zoals vervat in artikel 42quater, §4 van de Vreemdelingenwet, die normaliter 

restrictief dient te worden geïnterpreteerd, juist gunstiger moet worden geïnterpreteerd dan de regeling 

die geldt voor unieburgers. 

 

Gelet op het voorgaande en daar het verblijf werd beëindigd op grond van het einde van het 

geregistreerd partnerschap, blijkt niet dat een situatie van beëindiging van een gezamenlijke vestiging 

die ten minste drie jaar heeft geduurd waarvan minstens één jaar in het Rijk in casu aanleiding had 

kunnen geven tot de toepassing van artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet. Het betoog van 

de verzoekende partij, zoals uiteengezet in punt 3.7., is in die zin dan ook niet dienstig. Gezien het 

verblijf werd beëindigd op grond van het einde van het geregistreerd partnerschap en niet blijkt dat een 

situatie van beëindiging van een gezamenlijke vestiging die ten minste drie jaar heeft geduurd waarvan 

minstens één jaar in het Rijk in casu aanleiding had kunnen geven tot de toepassing van artikel 

42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet, diende de verwerende partij met de gezamenlijke vestiging 

voorafgaand de wettelijke samenwoonst geen rekening te houden of hieromtrent te motiveren in het licht 

van artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet. Waar de verzoekende partij nog betoogt dat de 

verwerende partij haar motiveringsplicht schendt wanneer zij haar beslissing steunt op de enkele reden 
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dat de wettelijke samenwoning vroegtijdig werd stopgezet en voor het overige geen aandacht besteedt 

aan de duur van de gezamenlijke vestiging van haar en haar ex-partner, en dewelke significant langer 

geduurd heeft dan de wettelijke samenwoning als formeel statuut, terwijl zij anderzijds wel opmerkt dat 

zij niet voldoet aan één van de uitzonderingsgronden van artikel 42quater, §4, 1° van de 

Vreemdelingenwet en waarvan gezamenlijke vestiging en de duur ervan, er één is, mist haar betoog 

feitelijke grondslag nu gemotiveerd wordt “Immers, de bestaansmiddelenvoorwaarde betreft een 

cumulatieve voorwaarde die pas in overweging kan worden genomen als eveneens aan minstens één 

van de uitzonderingsvoorwaarden zoals omschreven in art. 42quater, § 4, 1° tot 4° voldaan is.” (waarbij 

het aldus gaat om de vier onderscheiden uitzonderingsvoorwaarden opgesomd in artikel 41quater, §4 

van de Vreemdelingenwet) en niet dat zij niet voldoet aan één van de uitzonderingsgronden (meervoud) 

van artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet. Integendeel wordt uitdrukkelijk gemotiveerd dat 

wat betreft de “uitzonderingsgrond” (enkelvoud) van artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet 

kan gesteld worden dat de verzoekende partij niet aan deze “uitzonderingsvoorwaarde” (enkelvoud) 

voldoet.  

 

3.10. Een schending van artikel 42quater, §4, 1° van de Vreemdelingenwet blijkt niet. De verzoekende 

partij maakt in dit verband evenmin een schending van de artikelen 13 en 37 van de richtlijn 2004/38/EG 

aannemelijk. Een schending van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, het 

redelijkheidsbeginsel of het evenredigheidsbeginsel in het licht van voornoemde bepalingen wordt 

overigens ook niet aangetoond. 

 

3.11. In haar tweede middel ontwikkelt de verzoekende partij kritiek in het licht van artikel 42quater, §1, 

derde lid van de Vreemdelingenwet dat, het weze herhaald, bepaalt 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 de verwerende partij heeft gehandeld in 

overeenstemming met deze haar 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 de verwerende partij er allereerst op dat zij de verzoekende partij per aangetekend 

schrijven overgemaakt op 6 januari 2021 heeft verzocht haar individuele situatie toe te lichten zodat kan 

getoetst worden of zij eventueel toch het verblijfsrecht verder kon uitoefenen. Vervolgens gaat de 

verwerende partij in op elk van de in artikel 42quater, §1, derde lid van de Vreemdelingenwet vermelde 

elementen en maakt zij hieromtrent een concrete beoordeling die is toegespitst op de situatie van de 

verzoekende partij. Zij houdt hierbij rekening met de door de verzoekende partij aangebrachte 

stavingstukken in antwoord op de voormelde brief. Zij licht uitvoerig toe waarom volgens haar de 

vermelde elementen in het geval van de verzoekende partij niet beletten dat haar verblijfsrecht wordt 

beëindigd. 

 

Door enkel te betogen dat de verwerende partij erkent dat het gros van haar familie alsook haar zoon in 

België woonachtig zijn alsmede dat zij al jaren effectief in België verblijft en van haar volwassen leven 

langer dan in Marokko, dat zij inspanningen geleverd heeft om het Nederlands te leren en dat zij over 

een ruime periode tewerkstelling kan aantonen – waarbij uit de bestreden beslissing bovendien 

geenszins blijkt dat de verwerende partij zonder meer erkent dat zij inspanningen geleverd heeft om het 

Nederlands te leren, noch dat zij over een ruime periode tewerkstelling kan aantonen – toont zij 

geenszins aan dat de motieven van de bestreden beslissing waaruit blijkt waarom de genoemde 

elementen een beëindiging van verblijf niet in de weg staan, foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk 

zouden zijn.  

 

3.12. De verzoekende partij meent dat de verwerende partij niet het juiste waardeoordeel heeft gemaakt 

voor wat betreft de door haar voorgelegde documenten en dat zij in het geheel nalaat om de 

feitelijkheden in concreto te beoordelen in het licht van de geldende regelgeving. 

 

3.13. Wat haar economische, sociale en culturele integratie betreft, stelt de verzoekende partij dat de 

verwerende partij niet het juiste waardeoordeel heeft gemaakt nu zij stelt dat zij geen blijk geeft van een 

dusdanige integratie en verankering in de Belgische samenleving dewelke in de weg staan aan een 

beëindiging van haar verblijfsrecht, dat uit de voorgelegde stukken in ieder geval blijkt dat zij in de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 18 

afgelopen jaren dat zij zich legaal in het Belgische Rijk bevindt – zij leverde reeds inspanningen in die 

zin toen zij nog in illegaliteit verkeerde, zie met name inschrijving cursus Nederlands in 2007 – de 

nodige inspanningen levert teneinde zich te integreren in onze samenleving en dat zij hier vooralsnog in 

slaagt zoals mag blijken uit haar tewerkstellingen, dat de bestreden beslissing gebrekkig is nu de 

integratie moet worden beoordeeld rekening houdend met alle vroegere en actuele gegevens over haar, 

dat de beslissing dit miskent, dat zij ook via haar zeer talrijke familieleden in België afdoende sociale en 

culturele banden heeft waaraan echter weinig tot geen aandacht wordt besteed. Zij meent dan ook dat 

moet worden besloten dat de verwerende partij niet op correcte wijze en met de vereiste zorgvuldigheid 

is overgegaan tot een beoordeling van de feiten met betrekking tot haar sociale en culturele integratie.  

 

In de bestreden beslissing wordt hierover gemotiveerd als volgt:  

 

“Met betrekking tot betrokkenes economische situatie werd een attest van het OCMW Antwerpen dd. 

04.02.2021 voorgelegd, een werkuurrooster september 2019 tot januari 2020 (het is niet duidelijk over 

welk bedrijf dit gaat. De raadsman of betrokkene gaf als titel aan het document “uurrooster GOM” maar 

dit kan uit niets blijken), één arbeidsovereenkomst uitzendarbeid d.d. 28.05.2020 en bijhorende 

huisregels Konvert Interim Merksem en een brief van GOM dd. 02.10.2020 aan haar medewerkers. Uit 

niets kan blijken dat betrokkene heden nog zou tewerkgesteld zijn bij GOM, of bij een andere 

werkgever. Evenmin kan blijken of hij desgevallend op een vervangingsinkomen zou kunnen 

terugvallen. Uit de voorgelegde stukken en uitbetalingen van loon op betrokkenes rekening blijkt hij bij 

verschillende werkgevers gewerkt te hebben. De laatste betaling dateert van 03.12.2020 voor 

tewerkstelling bij A. (…) die op 29.11.2020 lijkt plaatsgevonden te hebben. Er kan worden opgemerkt 

dat het geen steek zou houden dat betrokkene in februari 2021 niet eveneens de meest recente 

betalingen zou voorleggen, als hij wel teruggrijpt naar betalingen uit 2019. Betrokkene is dus in het 

verleden tewerkgesteld geweest in het Rijk, en dit ogenschijnlijk tot november 2020. Voor zover 

betrokkene wel degelijk nog zou zijn tewerkgesteld, hoewel dat niet waarschijnlijk klinkt, dient opgemerkt 

te worden dat tewerkstelling en bijhorend inkomen dat daaruit voortvloeit geen afdoende bewijs van 

integratie inhouden in die zin dat het een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg kan staan, gezien 

dit een voorwaarde is om een min of meer menswaardig bestaan te leiden. Bovendien, indien de 

wetgever (in deze Europa, die ten grondslag ligt aan de uitzonderingen zoals opgesomd in art. 42quater 

§4 van de wet van 15.12.1980 door middel van richtlijn 2003/38) vond dat tewerkstelling volstond als 

reden om het verblijfsrecht verder te zetten, ondanks de beëindigde gezinshereniging, zouden de 

voorwaarden zoals omschreven in artikel 42quater, §4 niet zijn opgenomen. Bovendien, de uitbetalingen 

zoals ze voorliggen getuigen voornamelijk van een onregelmatige tewerkstelling, hetgeen geenszins op 

een doorgedreven economische integratie wijst. Bij gebrek aan contra-indicaties dient daarenboven 

geconcludeerd te worden dat de leeftijd en de gezondheidstoestand van betrokkene toelaten dat hij ook 

in zijn land van herkomst kan worden tewerkgesteld. Betrokkene is op economisch actieve leeftijd en 

kan zijn opgedane werkervaringen en de wil om te werken aanwenden in het land van herkomst om 

aldaar (terug?) aan de slag te gaan. (…) Tot slot met betrekking tot betrokkenes sociale en culturele 

integratie in het Rijk, blijkt uit niets in het dossier dat betrokkene op een manier reeds geïntegreerd is in 

België of grote moeite doet om geïntegreerd te geraken, in die mate dat het een hinderpaal zou kunnen 

uitmaken voor het nemen van deze beslissing. Betrokken legde hieromtrent een bewijs van aanmelding 

dd. 02.02.2021 bij Atlas voor. Uit dit stuk kan eigenlijk weinig tot geen integratie van betrokkene blijken: 

het attest stelt immers dat betrokkene in 2007 ingeschreven was voor een cursus NT2 niveau 1.1, maar 

dat hij niet was geslaagd (of dat lag aan het al dan niet regelmatig deelnemen aan de lessen of dat aan 

het niet slagen een inhoudelijke beoordeling ten grondslag lag, is niet duidelijk). Uit niets blijkt dat hij 

nadien nog enige pogingen zou hebben ondernomen of stappen zou hebben ondernomen om zich nog 

eens in te schrijven. In elk geval kan anno 2021 geen mate van integratie blijken uit het éénmalig 

inschrijven en het al dan niet volgen van een cursus Nederlands, waar betrokkene toen niet voor 

geslaagd was. In de aanvraag tot regularisatie dd. 30.11.2009 stelde betrokkene bovendien naar school 

te gaan om de taal onder de knie te krijgen, hetgeen uit voorgelegde stukken dus helemaal niet blijkt te 

kloppen. Verder kan ook niet blijken dat betrokkene de andere opleidingen zou hebben gevolgd, of zich 

daartoe nog maar heeft aangemeld om zo het verplichte inburgeringstraject te kunnen vervolledigen. Tot 

slot legt hij klevertjes van de mutualiteit voor alsook een betalingsuitnodiging van De VoorZorg dd. 

31.01.2021. Hieruit blijkt o.a. dat betrokkene een achterstal heeft op zijn naam met betrekking tot de 

verplichte ziekenfondsbijdrage. Het hebben van een ziektekostenverzekering behoort tot de 

basisbenodigdheden om in een minimum aan waardigheid te kunnen leven. Bovendien is het in België 

verplicht. Deze betaaluitnodiging toont bijgevolg niet aan dat betrokkene op een dermate wijze 

geïntegreerd is in België dat het een beëindiging van het verblijfsrecht in de weg staat. Bovendien blijkt 

betrokkene zijn bijdrage in het verleden niet (of niet geheel) betaald te hebben. Er kan niet blijken dat hij 

deze heden wél zou betaald hebben, achterstal incluis.” 
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Uit het betoog dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat zij in de afgelopen jaren dat zij zich legaal in het 

Belgische Rijk bevindt de nodige inspanningen levert teneinde zich te integreren in onze samenleving 

en dat zij hier vooralsnog in slaagt zoals mag blijken uit haar tewerkstelling blijkt dat de verzoekende 

partij het oneens is met voornoemde motieven, doch slaagt zij er hiermee niet in voornoemde motieven 

te weerleggen of te ontkrachten noch toont zij aan dat voornoemde motieven foutief, onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk zijn. Uit voornoemde motieven blijkt tevens dat de verwerende partij rekening heeft 

gehouden met “vroegere en actuele gegevens” omtrent de integratie van de verzoekende partij, zodat 

de verzoekende partij in die zin niet aannemelijk maakt dat de bestreden beslissing gebrekkig is. In de 

mate dat de verzoekende partij voorhoudt dat zij ook via haar zeer talrijke familieleden in België 

afdoende sociale en culturele banden heeft waaraan echter weinig tot geen aandacht wordt besteed, 

gaat zij eraan voorbij dat het haar toekwam om – naar aanleiding van het verzoek van de verwerende 

partij om haar individuele situatie toe te lichten – de nodige informatie hierover te verschaffen. Er blijkt 

geenszins uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoekende partij haar sociale en 

culturele integratie heeft toegelicht door te verwijzen naar haar familieleden in België en stukken in dit 

verband voor te leggen. Met het louter voorleggen van identiteits- en/of verblijfskaarten van in België 

verblijvende familieleden toont de verzoekende partij geenszins aan dat zij via haar zeer talrijke 

familieleden in België afdoende sociale en culturele banden heeft. Het kan de verwerende partij dan ook 

niet ten kwade worden geduid hiermee geen rekening te hebben gehouden. Bovendien merkt de Raad 

op dat de verwerende partij in de bestreden beslissing alsnog heeft gemotiveerd betreffende de vraag of 

de aanwezigheid van familieleden in België een beëindiging van het verblijf in de weg staat en heeft 

gesteld dat de verzoekende partij een volwassen persoon is van wie verwacht kan worden dat zij ook 

een leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine zonder de directe nabijheid van haar in 

België verblijvende familieleden, dat evenmin kan blijken dat haar aanwezigheid in het Rijk voor hen 

onontbeerlijk zou zijn, vaststellingen die zij ter gelegenheid van haar verzoekschrift geenszins betwist. 

 

Gelet op het voorgaande maakt de verzoekende partij dan ook niet aannemelijk dat de verwerende partij 

niet het juiste waardeoordeel heeft gemaakt nu zij stelt dat zij geen blijk geeft van een dusdanige 

integratie en verankering in de Belgische samenleving dewelke in de weg staan aan een beëindiging 

van haar verblijfsrecht. 

 

3.14. De verwerende partij motiveert in de bestreden beslissing omtrent de duur van het verblijf van de 

verzoekende partij in het Rijk, haar leeftijd en haar bindingen met het land van oorsprong concreet wat 

volgt:  

 

“de duur van betrokkenes legaal verblijf in België (B19ter dd. 11.09.2018) in verhouding met het verblijf 

in het land van herkomst betreft slechts een erg korte periode. Er is voor het eerst een spoor van 

betrokkene in België terug te vinden op 17.11.2007. Zelf stelt hij op 15.08.2003 in België te zijn 

aangekomen (cfr. aanvraag tot regularisatie dd. 30.11.2009), hoewel hij dit niet bleek aan te kunnen 

tonen (cfr. beslissing die daarop volgde dd. 06.12.2010). In het interview dd. 07.09.2012, naar 

aanleiding van een voorgenomen huwelijk, stelt betrokkene dan weer bijna 8 jaar in het Rijk te 

verblijven, hetgeen zou betekenen dat hij pas in naar het einde van 2004 zou zijn aangekomen in het 

Rijk. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat er bezwaarlijk kan gesteld worden dat er rechten zouden 

kunnen worden geput uit illegaal verblijf of uit verblijfsaanvragen die geen positief einde hebben gekend. 

Echter, voor zover zelfs zou worden gerekend in het voordeel van betrokkene, en betrokkenes vroegste 

verklaarde aankomstdatum in augustus 2003 als vertrekpunt zou worden genomen, dient vastgesteld te 

worden dat betrokkene dan nog steeds het grootste deel van zijn leven in het land van herkomst heeft 

doorgebracht. Aangezien betrokkene 24 jaar in zijn land van herkomst gewoond heeft, kunnen we 

stellen dat het redelijk is om aan te nemen dat er nog voldoende banden zijn met het land waar hij de 

nationaliteit van draag, en waar zijn ouders en desgevallend ook nog een zus F. (…) met haar gezin 

leven, en waar hij wellicht onderwijs heeft genoten: betrokkene zou immers lasser zijn van beroep en 

een elektriciteitsopleiding hebben gevolgd (cfr. interviews dd. 07.09.2012 en dd. 06.10.2016), maar uit 

niets in het dossier kan blijken dat hij dergelijke opleiding in België zou hebben genoten. Betrokkene is 

bovendien op 27.12.2014 gerepatrieerd naar Marokko. Op 04.01.2016 werd betrokkene opnieuw voor 

het eerst in het Rijk opgemerkt. Volgens eigen verklaringen zou hij reeds sinds september terug in het 

Rijk zijn (cfr. interview dd. 06.10.2016). Dit maakt dat hij toch een klein jaar in het land van herkomst 

moet hebben verbleven, en er dus op zijn sociaal netwerk van weleer moet hebben kunnen terugvallen, 

of er toen een nieuwe start heeft genomen, onder andere door er in zijn eigen onderhoud te voorzien en 

dergelijke meer. Ook de leeftijd of gezondheidstoestand van betrokkene lijken geen risico in te houden 

om terug te keren naar het land van herkomst (…) Zoals eerder gesteld lijkt uit het dossier duidelijk te 

worden dat betrokkene ook nog een zus F. (…) zou hebben die in het land van herkomst zou wonen 
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met haar gezin (zie supra) en met zekerheid kan worden gesteld dat ook de ouders van betrokkene nog 

in Marokko wonen. Het tegendeel kan in elk geval niet blijken. Betrokkene is een volwassen persoon 

van wie kan verwacht worden dat hij ook een leven kan opbouwen in het land van herkomst of origine 

zonder de directe nabijheid van voormelde familieleden. Evenmin kan blijken dat voor hen zijn 

aanwezigheid in het Rijk onontbeerlijk zou zijn. Voor zover betrokkene op enige steun zou moeten 

kunnen vertrouwen, sluit niets uit dat hij in het land van herkomst ook nog steeds door zijn zussen en 

broer wordt gesteund, of dat hij aldaar op de steun van de zus F. (…), haar gezin en betrokkenes 

ouders kan rekenen. Nergens uit het dossier blijkt dat hij (en/of voormelde personen) daar niet toe in 

staat zou(den) zijn. Ook sluit niets uit dat betrokkene terug op het sociale netwerk van destijds kan 

terugvallen, indien hij niet op zijn ouders en de zus F. (…) zou hebben gerekend.” 

 

Daar waar de verzoekende partij stelt dat zij sedert 2003 in België is, dat de bestreden beslissing deze 

effectieve lange verblijfsduur (bijna 20 jaar) miskent door louter op te merken dat uit illegaal verblijf geen 

rechten kunnen worden geput, dat de verwerende partij meent dat de duur van haar effectief verblijf in 

België niet is aangetoond, dat zij een effectief verblijf op het grondgebied kan hard maken sedert 2007 

(zoals door verwerende partij in de bestreden beslissing overigens wordt erkend) en er bijgevolg sprake 

is van een verblijfsduur van 14 jaar in het Rijk, dat haar verblijfsduur in het Rijk van een significante duur 

is, dat zij haar jongvolwassen en volwassen leven hier heeft doorgebracht, merkt de Raad op dat de 

verwerende partij de lange verblijfsduur van de verzoekende partij wel degelijk in rekening heeft 

genomen en heeft gemotiveerd op concrete en zorgvuldige wijze waarom deze gegevens niet van 

invloed kunnen zijn op de bestreden beslissing, met name door te stellen dat voor zover zelfs zou 

worden gerekend in het voordeel van de verzoekende partij en haar vroegste verklaarde 

aankomstdatum in augustus 2003 als vertrekpunt zou worden genomen, dient vastgesteld te worden dat 

zij dan nog steeds het grootste deel van haar leven in het land van herkomst heeft doorgebracht, dat 

aangezien zij 24 jaar in haar land van herkomst heeft gewoond het redelijk is om aan te nemen dat er 

nog voldoende banden zijn met het land waar zij de nationaliteit van draagt, en waar haar ouders en 

desgevallend ook nog een zus F. met haar gezin leven, en waar zij wellicht onderwijs heeft genoten. 

Door voor te houden dat de verwerende partij hierbij uit het oog verliest dat zij op dit ogenblik 46 jaar 

oud is en bijgevolg bijna de helft van haar leven (en bovendien de jaren gedurende de welke netwerken 

worden uitgebouwd en verankering plaatsvindt) in België heeft doorgebracht, toont de verzoekende 

partij niet aan dat voornoemde motieven foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk zijn. In dit verband 

stelt de verwerende partij tevens dat de verzoekende partij op 27 december 2014 is gerepatrieerd naar 

Marokko, dat zij op 4 januari 2016 voor het eerst opnieuw in het Rijk werd opgemerkt, dat zij volgens 

eigen verklaringen reeds sinds september terug in het Rijk zou zijn, dat dit maakt dat zij toch een klein 

jaar in het land van herkomst moet hebben verbleven, en er dus op haar sociaal netwerk van weleer 

moet hebben kunnen terugvallen, of er toen een nieuwe start heeft genomen, onder andere door er in 

haar eigen onderhoud te voorzien en dergelijke meer. De verzoekende partij meent dat de periode 

gedurende dewelke zij in Marokko verbleef ingevolge haar repatriëring eerder kort te noemen is en 

ongeveer negen maanden beslaat, dat het net is omdat zij geen banden meer heeft met het land van 

herkomst en niet in het minst omdat zij hier een zoon heeft dat zij geen andere uitweg zag dan terug te 

keren naar België en stelt dat zij wel degelijk ontkent dat zij na haar repatriëring heeft kunnen 

terugvallen op een terdege sociaal netwerk in Marokko, dat dit ook de reden van haar terugkeer is, die 

toch eerder spoedig en amper negen maanden na haar expulsie heeft plaatsgevonden, maar laat na 

concreet toe te lichten waarom zij niet langer banden heeft met haar land van herkomst waar, zo blijkt 

uit de onbetwiste motieven van de thans bestreden beslissing, haar ouders en haar zus met haar gezin 

leven, of waarom zij na haar repatriëring niet heeft kunnen terugvallen op een sociaal netwerk in 

Marokko. Met haar betoog maakt de verzoekende partij niet aannemelijk dat het foutief, onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk was van de verwerende partij om te stellen dat zij in 2015 een klein jaar in het land 

van herkomst moet hebben verbleven en er dus op haar sociaal netwerk van weleer moet hebben 

kunnen terugvallen of er toen een nieuwe start heeft genomen onder andere door er in haar eigen 

onderhoud te voorzien en dergelijke meer, zodat zij in die zin geenszins aannemelijk maakt dat zij geen 

andere uitweg zag dan terug te keren naar België. 

 

Het betoog dat de verwerende partij het gegeven miskent dat zij op jonge leeftijd naar België kwam en 

inmiddels bijna de helft van haar leven hier heeft doorgebracht, dat de bindingen met Marokko bijgevolg 

zo goed als onbestaande zijn, dat niet ontkend kan worden dat zij haar jong volwassen en volwassen 

leven alhier heeft doorgebracht, is niet van die aard om de motieven te weerleggen dat de verzoekende 

partij 24 jaar in haar land van herkomst heeft gewoond, dat het redelijk is om aan te nemen dat er nog 

voldoende banden zijn met het land waarvan zij de nationaliteit draagt en waar haar ouders en 

desgevallend ook een zus met haar gezin leven, dat zij in de periode 2014-2015 toch een klein jaar in 

het land van herkomst moet hebben verbleven en er dus op haar sociaal netwerk van weleer moet 
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hebben kunnen terugvallen of er toen een nieuwe start heeft genomen, onder andere door er in haar 

eigen onderhoud te voorzien en dergelijke meer. Met de algemene bewering dat de bindingen met 

Marokko zo goed als onbestaande zijn, weerlegt noch ontkracht de verzoekende partij voornoemde 

concrete motieven omtrent haar banden met het land van herkomst. De verzoekende partij maakt 

evenmin concreet aannemelijk dat de bestreden beslissing de banden met België minimaliseert en deze 

met Marokko maximaliseert. 

  

In de mate dat de verzoekende partij stelt dat de bestreden beslissing over haar leeftijd, naast de 

formele vermelding ervan, geen enkel motief of overweging bevat, gaat zij eraan voorbij dat in de 

bestreden beslissing wordt gemotiveerd dat haar leeftijd geen risico lijkt in te houden om terug te keren 

naar het land van herkomst. Door louter voor te houden dat haar leeftijd in casu evenwel een belangrijk 

gegeven is, dat zij immers bijna de helft van haar leven in België heeft doorgebracht en alleszins het 

gros van haar volwassen leven, dat de verwerende partij het gegeven miskent dat zij op jonge leeftijd 

naar België kwam en inmiddels bijna de helft van haar leven hier heeft doorgebracht, toont zij niet aan 

dat voornoemd motief foutief, onzorgvuldig dan wel kennelijk onredelijk is. Immers heeft de leeftijd 

waarop de verzoekende partij naar België kwam en de duur van het verblijf in België geen uitstaan met 

de leeftijd van de verzoekende partij op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing, 

element dat conform artikel 42quater, §3, derde lid van de Vreemdelingenwet in overweging dient te 

worden genomen.  

 

3.15. De verzoekende partij ontwikkelt in het tweede en het derde middel verder een betoog omtrent 

haar gezinsleven met haar minderjarige zoon B.H. en verbindt dit betoog tevens met een schending van 

artikel 8 van het EVRM, zodat haar kritiek mede in het licht van dit verdragsartikel wordt onderzocht. 

 

3.16. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder 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.”  

 

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/België, § 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.  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat bij de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 

van het EVRM beschermde recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet 

worden gevonden tussen het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen 

belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de 

openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en 

omstandigheden kenbaar worden betrokken.  

 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken.  

 

Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren maar gaat hij na of het bestuur niet op kennelijk onredelijke wijze of in strijd met de 

voorhanden zijnde feitelijke gegeven van de zaak tot de bestreden beslissing is gekomen (RvS 26 

januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900).  

 

3.17. Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, 

veronderstelt het bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermingswaardig is 
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onder artikel 8 van het EVRM. Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment 

van de bestreden beslissing.  

 

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 nauwe persoonlijke 

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

(GK), § 93). Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM 

benadrukt 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 

ook een feitenkwestie. 

 

De Raad kijkt in eerste instantie na of de verzoekende partij een beschermingswaardig privé- en/of 

familie- en 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- en gezinsleven door het nemen van de 

bestreden beslissing.  

  

3.18. De verzoekende partij stelt dat zij de vader is van B.H., geboren te Wilrijk in 2013, een kind dat 

geboren werd uit een eerdere relatie, dat uit de geboorteakte van het kind blijkt dat zij reeds prenataal 

haar zoon erkende op 10 december 2012 alsook dat zij de nodige formaliteit trof voor de aangifte van de 

geboorte van haar zoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat de relatie tussen haar en de 

moeder van het kind nadien spaak liep. 

 

Zij wijst aldus op een gezinsleven met haar minderjarige zoon B.H. 

 

3.19. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat de gezinsband 

tussen een ouder en zijn minderjarig kind wordt verondersteld (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 60; EHRM 2 november 2010, Şerife Yiğit/Turkije (GK), § 94). Enkel in zeer 

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

gezinsleven (EHRM 19 februari 1996, Gül/Zwitserland, § 32; EHRM 21 december 2001, Sen/Nederland, 

§ 28). De scheiding of de echtscheiding van de ouders kunnen niet als dergelijke omstandigheden 

beschouwd worden, noch het feit dat de contacten tussen het kind en zijn ouder die het niet opvangt, 

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

 

In beginsel ontstaat vanaf de geboorte tussen een minderjarig kind en zijn ouder een natuurlijke band 

die gelijkstaat met een gezinsleven. Het is daarbij niet noodzakelijk dat het kind binnen een huwelijk of 

andere samenlevingsvorm werd geboren. Om een voldoende graad van ‘gezinsleven’ vast stellen, die 

valt onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM, is de samenwoning van de ouder met het 

minderjarig kind niet noodzakelijk; wel moeten andere factoren worden voorgelegd die aantonen dat de 

relatie tussen de betrokken ouder en het minderjarig kind voldoende standvastig is om de facto 

gezinsbanden te creëren (‘Although co-habitation may be a requirement for such a relationship, 

however, other factors may also serve to demonstrate that a relationship has sufficient constancy to 

create de facto family ties’. EHRM 8 januari 2009, Joseph Grant/Verenigd Koninkrijk, § 30). 

 

3.20. In de bestreden beslissing wordt omtrent het familie- en gezinsleven met minderjarige zoon B.H. 

gemotiveerd wat volgt: 

 

“Betrokkene legt evenwel een akte van geboorte dd. 29.01.2021 voor waaruit blijkt dat betrokkene in 

2013 vader is geworden van B.H. (…), van Marokkaanse nationaliteit, een uittreksel uit het Rijksregister 

van het kind, alsook twee foto’s waarop vermoedelijk betrokkene met voormeld kindje op de arm staat. 

Het kind is intussen bijna 7 jaar. Uit deze twee foto’s valt helemaal niet af te leiden dat er sprake zou zijn 

van banden die betrokkene tracht aan te halen of te onderhouden met het kind in het Rijk. Betrokkene 

woont niet samen met het kind, en lijkt uit lezing van het administratief dossier, geen contacten meer te 

hebben met het kind. Het is niet duidelijk of betrokkene pogingen onderneemt, of reeds gerechtelijke 

stappen heeft ondernomen. Daar legt hij niets van voor. Het is dus redelijk te stellen dat betrokkene, 

behoudens bewijs van het tegendeel, geen contacten meer heeft met zijn kind van Marokkaanse 

nationaliteit.” 
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Gelet op voormelde motieven kan de verzoekende partij niet ernstig betogen dat de verwerende partij 

het bestaan van een gezinsleven met haar zoon in de zin van artikel 8 van het EVRM niet betwist.  

 

3.21. De verzoekende partij stelt dat het haar wordt verweten niet aan te tonen de banden met haar 

zoon te hebben bestendigd terwijl het de verwerende partij zelf is die haar gedwongen heeft doen 

terugkeren naar het land van oorsprong (repatriëring van 27 december 2014), terwijl zij zich in die 

periode pas tot de familierechtbank wendde teneinde erkend te worden in haar rol als vader (vonnis 

familierechtbank van 13 oktober 2014), dat het kortstondig verblijf in Marokko ingevolgde deze 

gedwongen terugkeer hieraan geen afbreuk doet, dat dit overigens feiten zijn die de verwerende partij 

van in den beginne kende of minstens had kunnen kennen, dat haar een regelmatig contact met haar 

zoon door de moeder werd ontzegd, wat mag blijken uit het feit dat zij zich medio 2014 genoodzaakt zag 

om een verzoekschrift neer te leggen voor de familierechtbank te Antwerpen, dat de rechtbank in haar 

vonnis van 13 oktober 2014 diende vast te stellen dat er geen indicaties zijn om de uitoefening van het 

ouderlijk gezag exclusief aan de moeder toe te kennen alsmede dat zij haar verantwoordelijkheid als 

vader wenst op te nemen, dat gelet op de zeer jonge leeftijd van het kind (de jongen was in die periode 

slechts één jaar oud) en aangezien er geen regelmatig contact tussen vader en zoon bestendigd was 

kunnen worden (door toedoen van de moeder) de rechtbank oordeelde dat het aangewezen was om de 

contacten tussen vader en zoon te herstellen middels de werking van een neutrale bezoekruimte, dat zij 

op 27 december 2014 echter werd gerepatrieerd door de verwerende partij waardoor zij niet heeft 

kunnen participeren in de bevolen sociale studie noch in het contactherstel met haar zoon, dat eenmaal 

teruggekeerd het kwaad uiteraard was geschied, dat de familierechtbank de uitoefening van het 

ouderlijk gezag over het kind exclusief aan de moeder toekende en er geen omgangsrecht werd 

voorzien, dat zij zich thans noodgedwongen opnieuw tot de familierechtbank wendt om een regeling te 

kunnen bekomen middels dewelke zij haar zoon kan leren kennen en betrokken kan zijn bij diens 

opvoeding, dat zij wel degelijk haar rol als vader wenst op te nemen en de verantwoordelijkheden die dit 

met zich brengt te dragen, zoals zij overigens reeds in 2014 ten overstaan van de rechtbank te kennen 

heeft gegeven, dat de verwerende partij destijds weinig/geen rekening heeft gehouden met het feit dat 

zij een zoon heeft en haar zonder meer van het grondgebied heeft verwijderd, hetgeen aanzienlijke 

gevolgen met zich heeft gebracht daar waar haar een aantal kansen ontnomen zijn geweest, met alle 

gevolgen van dien en die thans op de rechtbank hersteld zullen moeten worden, dat een beslissing van 

de familierechtbank bovendien steeds vatbaar is voor wijziging voor zover er omstandigheden zijn die 

zulks verantwoorden, dat dit in casu onmiskenbaar het geval is daar waar de familierechtbank rekening 

zal houden met het gegeven dat zij door overmacht (lees: gedwongen terugkeer) niet in staat is geweest 

om contacten te onderhouden met haar zoon, dat de procedure die zij hiervoor noodzakelijk dient te 

voeren thans wordt benaarstigd, dat het door het handelen van de verwerende partij zelf is dat haar de 

kans op het ontwikkelen en bestendigen van een vader-zoonrelatie ontnomen is geworden, dat haar 

repatriëring een rechtstreekse impact heeft gehad op de procedure die destijds hangende was voor de 

familierechtbank, dat zij voor zover zij thans poogt een contactherstel te bekomen voor de 

familierechtbank tevens wordt geconfronteerd met procedurele moeilijkheden als de territoriale 

bevoegdheid van de familierechtbank daar waar de moeder en het kind sedert ettelijke tijd in een ander 

arrondissement zijn gaan wonen, dat het vonnis over de territoriale bevoegdheid van de 

familierechtbank dateert van 6 mei 2021, dat ten gronde er dan ook nog niets beoordeeld is kunnen 

worden, dat er dus nog geen zicht is op hoe de verdere afwikkeling van de procedure zich zal voordoen, 

dat deze problematiek een rechtstreeks gevolg van het optreden van de verwerende partij is, doch dat 

zij meent hierover niets te moeten vermelden.  

 

De verzoekende partij toont met voorgaand betoog waarbij zij verwijst naar het vonnis van de 

familierechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2014 waaruit blijkt dat er geen indicaties zijn om de 

uitoefening van het ouderlijk gezag exclusief aan de moeder toe te kennen, haar wil om haar 

verantwoordelijkheid als vader op te nemen, het oordeel van de rechtbank dat het aangewezen was om 

de contacten tussen vader en zoon te herstellen middels de werking van een neutrale bezoekruimte, 

haar repatriëring op 27 december 2014, de exclusieve toekenning door de familierechtbank van het 

ouderlijk gezag over het kind aan de moeder en het niet voorzien van omgangsrecht door die rechtbank, 

het handelen van de verwerende partij – in casu door haar te repatriëren – dat haar de kans op het 

ontwikkelen en bestendigen van een vader-zoonrelatie heeft ontnomen, haar poging contactherstel te 

bekomen bij de familierechtbank en de omstandigheid dat er reeds een vonnis is over de territoriale 

bevoegdheid van de familierechtbank doch nog geen vonnis ten gronde, niet aan dat het foutief, 

onzorgvuldig of kennelijk onredelijk was van de verwerende partij om in het licht van artikel 8 van het 

EVRM te stellen dat de verzoekende partij een akte van geboorte voorlegt waaruit blijkt dat zij in 2013 

de vader is geworden van B.H., een uittreksel uit het rijksregister van het kind alsook twee foto’s waarop 

vermoedelijk de verzoekende partij met voormeld kindje op de arm staat, dat het kind intussen bijna 
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zeven jaar is, dat uit deze twee foto’s niet valt af te leiden dat er sprake zou zijn van banden die de 

verzoekende partij tracht aan te halen of te onderhouden met het kind in het Rijk, dat de verzoekende 

partij niet samenwoont met het kind en dat uit de lezing van het administratief dossier geen contacten 

meer met het kind blijken, dat het niet duidelijk is of de verzoekende partij pogingen onderneemt of 

reeds gerechtelijke stappen heeft ondernomen, dat zij daar niets van voorlegt, dat het dus redelijk te 

stellen is dat de verzoekende partij, behoudens bewijs van het tegendeel, geen contacten meer heeft 

met haar kind. De verzoekende partij toont geenszins aan dat zij wel degelijk, behoudens een uittreksel 

uit het rijksregister en twee foto’s waarop vermoedelijk de verzoekende partij met voormeld kindje op de 

arm staat, stukken heeft voorgelegd waaruit contacten met het kind zouden blijken of stukken waaruit 

zou blijken dat zij gerechtelijke stappen heeft genomen. Met voorgaand betoog en de door haar bij haar 

verzoekschrift gevoegde stavingstukken maakt de verzoekende partij overigens evenmin aannemelijk 

dat er op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing sprake was van een voldoende 

standvastige relatie met haar minderjarig kind B.H. om de facto gezinsbanden te creëren. Zij maakt in 

die zin het bestaan van een beschermingswaardig familie- en gezinsleven met haar zoon niet 

aannemelijk. 

 

De Raad wijst er ter verduidelijking op dat de verzoekende partij wijst op feiten die dateren van 2014, 

met name het ontzeggen van contact met haar zoon door de moeder, het zich wenden tot de 

familierechtbank om erkend te worden in haar rol als vader en haar gedwongen terugkeer naar 

Marokko, doch hiermee aldus geenszins aantoont dat er op het ogenblik van het nemen van de 

bestreden beslissing sprake was van een voldoende standvastige relatie met haar minderjarig kind B.H. 

om de facto gezinsbanden te creëren. De verzoekende partij toont niet aan dat zij bij haar komst naar 

België, volgens haar verklaringen in september 2015, en tot op heden contact heeft gezocht en 

onderhouden met haar minderjarige zoon of ten dien einde gerechtelijke stappen heeft ondernomen. 

Het betoog van de verzoekende partij dat het de verwerende partij zelf is die haar gedwongen heeft 

doen terugkeren naar het land van oorsprong (repatriëring van 27 december 2014), terwijl zij zich in die 

periode pas tot de familierechtbank wendde teneinde erkend te worden in haar rol als vader (vonnis 

familierechtbank van 13 oktober 2014), en waardoor zij niet heeft kunnen participeren in de bevolen 

sociale studie noch in het contactherstel met haar zoon, dat eenmaal teruggekeerd het kwaad uiteraard 

was geschied, dat de familierechtbank de uitoefening van het ouderlijk gezag over het kind exclusief aan 

de moeder toekende en er geen omgangsrecht werd voorzien, dat de verwerende partij destijds 

weinig/geen rekening heeft gehouden met het feit dat zij een zoon heeft en haar zonder meer van het 

grondgebied heeft verwijderd, hetgeen aanzienlijke gevolgen met zich heeft gebracht daar waar haar 

een aantal kansen ontnomen zijn geweest, met alle gevolgen van dien, dat het door het handelen van 

de verwerende partij zelf is dat haar de kans op het ontwikkelen en bestendigen van een vader- 

zoonrelatie ontnomen is geworden, dat haar repatriëring een rechtstreekse impact heeft gehad op de 

procedure die destijds hangende was voor de familierechtbank, is in die zin bij het beoordelen van het 

bestaan van een gezinsleven in de in casu bestreden beslissing, mede in het licht van artikel 8 van het 

EVRM, dan ook niet dienstig. Evenmin als het betoog dat deze problematiek een rechtstreeks gevolg 

van het optreden van de verwerende partij is, doch dat zij meent hierover niets te moeten vermelden. 

Immers dient het bestaan van het gezinsleven beoordeeld te worden op het ogenblik van het nemen van 

de bestreden beslissing. Waar de verzoekende partij wijst op het zich thans opnieuw richten tot de 

familierechtbank om een regeling te kunnen bekomen middels dewelke zij haar zoon kan leren kennen 

en betrokken kan zijn bij diens opvoeding, dat zij wel degelijk haar rol als vader wenst op te nemen en 

de verantwoordelijkheden die dit met zich brengt te dragen, zoals zij overigens reeds in 2014 ten 

overstaan van de rechtbank te kennen heeft gegeven, kan de Raad enkel vaststellen dat zij zich beperkt 

tot een loutere bewering. Waar de verzoekende partij stelt dat een beslissing van de familierechtbank 

bovendien steeds vatbaar is voor wijziging voor zover er omstandigheden zijn die zulks verantwoorden, 

dat dit in casu onmiskenbaar het geval is daar waar de familierechtbank rekening zal houden met het 

gegeven dat zij door overmacht (lees: gedwongen terugkeer) niet in staat is geweest om contacten te 

onderhouden met haar zoon, dat de procedure die zij hiervoor noodzakelijk dient te voeren thans wordt 

benaarstigd en wijst op een hangende procedure bij de familierechtbank en een vonnis van 6 mei 2021, 

waarbij zij verwijst naar stuk 4 gevoegd aan de synthesememorie en stelt dat zij voor zover zij thans 

poogt een contactherstel te bekomen voor de familierechtbank tevens wordt geconfronteerd met 

procedurele moeilijkheden als de territoriale bevoegdheid van de familierechtbank daar waar de moeder 

en het kind sedert ettelijke tijd in een ander arrondissement zijn gaan wonen, dat het vonnis over de 

territoriale bevoegdheid van de familierechtbank dateert van 6 mei 2021, dat ten gronde er dan ook nog 

niets beoordeeld is kunnen worden, dat er dus nog geen zicht is op hoe de verdere afwikkeling van de 

procedure zich zal voordoen, kan de Raad enkel vaststellen dat het voormelde vonnis dateert van 14 

mei 2021 en geen betrekking heeft op de verzoekende partij, noch op de moeder van het kind, noch op 
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het kind, zodat zij geenszins aannemelijk maakt dat zij recent, laat staan voor het nemen van de 

bestreden beslissing, zich opnieuw gericht heeft tot de familierechtbank. 

 

Gelet op het niet voorhanden zijn van een beschermingswaardig familie- en gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM, minstens toont de verzoekende partij het bestaan hiervan niet aan, diende en 

dient niet te worden overgegaan tot een belangenafweging in het kader van artikel 8 van het EVRM. 

 

3.22. In zoverre alsnog wordt aangenomen dat er in voorliggende zaak sprake is van een effectief 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM tussen de verzoekende partij en haar minderjarige 

zoon, wijst de Raad erop dat er sprake is van een beëindiging van het verblijfsrecht. Hierbij aanvaardt 

het EHRM dat er een inmenging is en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in 

overweging te worden genomen. Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor 

het familie- en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de 

inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is 

door een of meerdere van de in het tweede lid van artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en 

voor zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. 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. 

 

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), noch om het recht op een 

bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). 

De Verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 

ongeacht de verplichtingen die voor hen van verdragen voortvloeien, met inbegrip van de 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). In dat 

opzicht beschikt de Staat dan ook over een beoordelingsmarge, en is de Staat aldus gemachtigd om de 

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

 

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/België, § 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. 

 

3.23. De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing de hypothese onderzocht van het bestaan 

van een beschermingswaardig gezinsleven van de verzoekende partij met haar minderjarige zoon B.H. 

en is overgegaan tot een belangenafweging en dit als volgt:  

 

“Voor zover hij wel degelijk nog pogingen zou ondernemen om het contact te herstellen, of contacten 

zou onderhouden, dient opgemerkt te worden dat niets hem belet om deze banden verder aan te halen 

of te onderhouden vanuit het buitenland, bijvoorbeeld middels moderne communicatiemiddelen en/of 

periodieke bezoeken in te plannen.” 

 

In de mate dat de verzoekende partij betoogt dat haar kind hier naar school gaat en hier zijn sociaal 

netwerk heeft, dat haar terugkeer zowel emotioneel als financieel een ernstige negatieve invloed zou 

hebben op zowel de gezinssituatie als de economische situatie van haar zoon, toont zij geenszins aan 

dat het foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk was van de verwerende partij om in het licht van 

artikel 8 van het EVRM te stellen dat niets de verzoekende partij belet om de banden met haar zoon 

verder aan te halen of te onderhouden vanuit het buitenland, bijvoorbeeld middels moderne 

communicatiemiddelen en/of periodieke bezoeken. De loutere stelling dat het kind hier naar school gaat 

en hier zijn sociaal netwerk heeft, doet aan voornoemde vaststelling geen afbreuk, minstens maakt de 

verzoekende partij het tegendeel niet aannemelijk. Evenmin toont de verzoekende partij op welke wijze 
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haar terugkeer zowel emotioneel als financieel een ernstige negatieve invloed zou hebben op zowel de 

gezinssituatie als de economische situatie van haar zoon. 

 

Met haar algemeen betoog dat de verwerende partij een louter theoretische invulling geeft aan de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM, dat de verwerende partij zich op onvoldoende wijze van haar 

taak kwijt om in concreto de verschillende individuele belangen die spelen af te wegen ten aanzien van 

het algemeen belang, daar waar zij geheel voorbij gaat aan het feit of de noodzaak van de maatregel in 

verhouding staat met (de impact) hiervan op haar concrete individuele belangen, dat de verwerende 

partij er met andere woorden niet in slaagt om de proportionaliteitstoets waaromtrent het EHRM de 

criteria heeft geformuleerd waardoor de nationale overheden zich dienen te laten leiden op een correcte 

wijze uit te voeren, toont de verzoekende partij geenszins aan dat de voormelde motieven die leiden tot 

de conclusie dat de bestreden beslissing geen afbreuk doet aan het gezinsleven foutief, onzorgvuldig of 

kennelijk onredelijk zijn in het licht van artikel 8 van het EVRM.  

 

Daar waar de verzoekende partij voorhoudt dat de inmenging door de overheid in casu niet 

gerechtvaardigd noch noodzakelijk is in een democratische samenleving zodat verwerende partij zich 

niet rechtsgeldig kan beroepen op artikel 8, §2 van het EVRM om een einde te stellen aan haar 

verblijfsrecht, gaat zij eraan voorbij dat de bestreden beslissing wordt genomen krachtens de 

Vreemdelingenwet, waarvan de bepalingen dienen beschouwd te worden 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 gezinsleven van de verzoekende 

partij is bijgevolg formeel in overeenstemming met de afwijkende omstandigheden, beoogd in 

voornoemd artikel 8, alinea 2 van het EVRM. Met de loutere stelling dat de inmenging van de overheid 

in casu niet noodzakelijk is in een democratische samenleving, maakt de verzoekende partij dit 

geenszins aannemelijk.  

 

Gelet op het voorgaande maakt de verzoekende partij dan ook niet aannemelijk dat de verwerende partij 

op onrechtmatige wijze een einde heeft gesteld aan haar verblijfsrecht “nu deze beslissing niet opweegt 

tegen het recht van verzoeker op een privé- en gezinsleven met zijn minderjarige zoon”. 

 

3.24. Geheel ten overvloede merkt de Raad op dat de thans bestreden beslissing enkel een einde stelt 

aan het verblijf van de verzoekende partij maar dat haar niet werd bevolen om het grondgebied te 

verlaten. De verzoekende partij wordt dus niet verplicht om het Belgische grondgebied te verlaten en 

wordt in deze stand van zaken derhalve niet gedwongen gescheiden van haar minderjarige zoon.  

 

3.25. Een schending van artikel 8 van het EVRM blijkt aldus niet, evenmin als een schending van de 

materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel in het licht van voormelde bepaling.  

 

3.26. Volgens artikel 52, 3 van het Handvest moet aan artikel 7 van het Handvest een zelfde draagwijdte 

gegeven worden als aan artikel 8 van het EVRM. De voornoemde bepaling stelt immers: “Voor zover dit 

handvest rechten bevat die corresponderen met rechten die zijn gegarandeerd door het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, zijn de inhoud en 

reikwijdte ervan dezelfde als die welke er door genoemd verdrag aan worden toegekend. Deze bepaling 

verhindert niet dat het recht van de Unie een ruimere bescherming biedt.” Nu een schending van artikel 

8 van het EVRM niet wordt aangetoond, blijkt evenmin een schending van artikel 7 van het Handvest. 

 

3.27. De verzoekende partij wijst tot slot nog op artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag en op de 

artikelen 24 en 51 van het Handvest en stelt in dit verband dat de verwerende partij met haar beslissing 

de belangen van het kind schendt, dat de bestreden beslissing die weliswaar betrekking heeft op haar 

eveneens rechtstreekse gevolgen met zich brengt voor haar zoon.  

 

3.28. Daar waar de verzoekende partij wijst op artikel 3 van het Kinderrechtenverdrag, volstaat het om 

te stellen dat dit verdrag geen directe werking heeft zodat de verzoekende partij zich alleen al om die 

reden er zich niet met gunstig gevolg op kan beroepen. 

 

3.29. Artikel 24.2 van het Handvest, dat betrekking heeft op de rechten van het kind, bepaalt het 

volgende: 

 

“2. Bij alle handelingen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties 

of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.” 
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Daar uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verzoekende partij niet samenwoont met 

haar minderjarig kind en dat uit de lezing van het administratief dossier geen contacten meer met het 

kind blijken, en er aldus geen beschermingswaardig familie- en gezinsleven aannemelijk wordt gemaakt 

met het kind, ziet de Raad niet in welk verdere overwegingen de verwerende partij nog diende te maken 

aangaande het hoger belang van het kind.  

 

De verzoekende partij toont bovendien met haar betoog niet aan op welke wijze de bestreden beslissing 

een impact heeft op haar minderjarig kind waardoor, in zijn hoger belang, diende afgezien te worden 

van het nemen van de bestreden beslissing. De verzoekende partij verduidelijkt niet waaruit het hoger 

belang van haar minderjarig kind bestaat of op welke wijze de bestreden beslissing de belangen van het 

kind schendt. 

 

Alleszins benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Ze strekt er derhalve als dusdanig niet toe om een scheiding tussen de 

verzoekende partij en het minderjarig kind te veroorzaken.  

 

Een schending van artikel 24.2 van het Handvest wordt niet aangetoond. 

 

3.30. Artikel 51.1 van het Handvest, dat handelt over de werkingssfeer van het Handvest, bepaalt het 

volgende: 

 

“1. De bepalingen van dit handvest zijn gericht tot de instellingen en organen van de Unie met 

inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en tot de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de 

Unie ten uitvoer brengen. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen 

zij de toepassing ervan, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden.” 

 

Uit het voorgaande is gebleken dat de verzoekende partij niet heeft aangetoond dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris bij het nemen van de bestreden beslissing het recht op eerbiediging van 

het familie- en gezinsleven van de verzoekende partij zou hebben geschonden of op onvoldoende wijze 

rekening heeft gehouden met het hoger belang van het kind. Verder haalt de verzoekende partij geen 

concrete rechten of beginselen aan die niet geëerbiedigd of nageleefd zouden zijn. 

 

Een schending van artikel 51.1 van het Handvest wordt niet aangetoond. 

 

3.31. Gelet op het voorgaande blijkt aldus niet dat de verwerende partij niet het juiste waardeoordeel 

heeft gemaakt voor wat betreft de door de verzoekende partij voorgelegde documenten of dat zij in het 

geheel nalaat om de feitelijkheden in concreto te beoordelen in het licht van de geldende regelgeving. 

Evenmin blijkt dat de verwerende partij haar beslissing niet heeft gestoeld op een correcte feitenvinding.  

 

Een schending van artikel 42quater van de Vreemdelingenwet wordt niet aangetoond. Evenmin blijkt in 

het licht hiervan een schending van de materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

3.32. De aangevoerde middelen zijn ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 
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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 eenendertig augustus tweeduizend 

eenentwintig door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS N. VERMANDER 

 


