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 nr. 260 283 van 7 september 2021 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. VRIJENS 

Kortrijksesteenweg 641 

9000 GENT 

  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 19 maart 2021 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 8 februari 2021 tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 25 maart 2021 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 juli 2021, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 augustus 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 12 augustus 2020 dient de verzoekende partij een tweede aanvraag in van een verblijfskaart van 

een familielid van een burger van de Unie, als ouder van zijn minderjarige zoon, H.R., van Tsjechische 

nationaliteit.  

 

Op 8 februari 2021 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot  

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). 
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Dit is de bestreden beslissing, die bij aangetekende brief van 11 februari 2021 ter kennis wordt gegeven. 

 

Op de kennisgeving van de bestreden beslissing staat vermeld: “POSTDATUM + zes dagen”. 

 

De bestreden beslissing kent volgende motieven: 

 

“(…) 

BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN ZONDER BEVEL 

OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN  

 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5fle lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 12.08.2020 werd 

ingediend door:  

 

(…) 

 

om de volgende reden geweigerd: De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te 

genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een 

burger van de Unie of van ander familielid van een burger van de Unie.  

 

Betrokkene dient opnieuw een aanvraag in als ouder van zijn minderjarige zoon, H. R. (RR …), van 

Tsjechische nationaliteit.  

 

Artikel 40bis, §2, 5° van de wet van 15.12.1980 stelt dat "als familie van de burger van de Unie worden 

beschouwd: (...) de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie, bedoeld in 

artikel 40, §4, eerste lid, 2*. voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en hij daadwerkelijk over het 

hoederecht beschikt.  

 

" In artikel 40bis, 4, laatste lid staat: “Het in § 2, eerste lid, 5", bedoelde familielid moet het bewijs 

leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn 

kind, burger van de Unie, te voorzien, om niet ten laste te komen van het socialezekerheidsstelsel van 

het Rijk, en over een ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt. In het kader van de 

evaluatie van de bestaansmiddelen wordt met name rekening gehouden met hun aard en hun 

regelmaat. “  

 

Uit de thans geciteerde wetsbepalingen blijkt dat betrokkene om een recht op gezinshereniging met zijn 

Tsjechisch minderjarig kind te kunnen laten gelden op grond van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 5° van de 

Vreemdelingenwet dit kind ten laste moet hebben, daadwerkelijk over het hoederecht moet beschikken 

en over voldoende bestaansmiddelen moet beschikken om in de eigen behoeften en die van het kind te 

voorzien teneinde niet ten laste te komen van het socialezekerheidsstelsel van het Rijk. Hij moet 

eveneens over een ziektekostenverzekering beschikken die alle risico's in België dekt. Verder moet het 

minderjarige kind Unieburger zijn zoals bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° van de 

Vreemdelingenwet, en bijgevolg over voldoende bestaansmiddelen beschikken om te voorkomen dat 

het tijdens zijn verblijf ten laste komt van het sociale bijstandsstelsel van het Rijk en over een 

verzekering beschikken die de ziektekosten in het Rijk volledig dekt.  

 

Betrokkene legt de volgende stukken voor als bewijs dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt 

om in de eigen behoeften en die van het kind te voorzien:  

 

Arbeidsovereenkomst deeltijdse arbeid betrokkene: schoonmaak vanaf 02.07.2020 (20u/week) 

Loonfiches mrt.-dec. 2020 (gemiddeld € 926,562/maand) Betrokkene toont niet afdoende aan dat de 

Tsjechische referentiepersoon ten zijne laste is en dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt 

om in zijn eigen behoeften en die van zijn kind te voorzien, opdat noch hij, noch de Tsjechische 

referentiepersoon ten laste komen van het socialezekerheidsstelsel van het Rijk. Betrokkene beschikt 

niet over bestaansmiddelen t.w.v. 100% van het leefloon voor een persoon met gezinslast (dat bedraagt 

sinds 01.01.2021 immers € 1.330,74) en loopt dus het risico ten laste te vallen van de Belgische Staat. 

Voor zover eveneens de affectieve band van de vader met het kind in overweging zou moeten worden 

genomen, als een figuurlijke manier om een kind 'ten laste' te hebben, dient te worden opgemerkt dat 

het, gezien de samenwoning, vrij logisch is dat er een band is tussen betrokkene en het kind. Echter er 

werd niet aangetoond dat betrokkene de voornaamste zorgdrager is van het kind. De moeder van het 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

kind maakt eveneens deel uit van het gezin, gezien de jonge leeftijd van het kind mag aangenomen 

worden dat zij de voornaamste zorgdrager is. Deze stelling wordt kracht bijgezet door het feit dat 

betrokkene het kind pas meer dan een jaar na de geboorte (dd. 17.02.2018) heeft erkend. Er blijkt alvast 

evenmin uit het dossier dat de moeder fysiek of mentaal niet in staat zou zijn om het kind de nodige zorg 

te geven. Op zich is de aanwezigheid van betrokkene in België niet vereist om het vrij verkeer van het 

kind in België te vrijwaren. Bij het nemen van deze beslissing werd wel degelijk rekening gehouden met 

art. 8 van het EVRM. Het gezin kan in het belang van het kind er inderdaad voor kiezen dat moeder en 

kind in België verblijven en betrokkene een andere verblijfplaats kiest. Dit hoeft geen afbreuk te doen 

aan het vaderschap van betrokkene, mits gebruik van moderne communicatiemiddelen kunnen zij ook 

vanop afstand hun gezinsleven in stand iiouien. eirokierir dc macdaran hct!::! !ur::: he! ygk anders 

haslis<an Tatrkkenc is con familielid van een burger van de Unie, hij kan zich gezamenlijk met zijn kind 

in elke lidstaat naar wens vestigen, toch voor zover het kind er overeenkomstig zijn recht op vrij verkeer 

aan de verblijfsvoorwaarden voldoet, alsook betrokkene de verblijfsvoorwaarden naleeft. 

Gezien betrokkene het kind niet ten laste heeft, noch in letterlijke noch in figuurlijke zin, kan er niet toe 

besloten worden dat betrokkene voldoet aan de voorwaarden overeenkomstig art. 40bis, §2, 5° van de 

wet van 15.12.1980. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkenen. Het Al dient te worden ingetrokken. 

De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de Indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen. 

(…)” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De nota met opmerkingen, door de verwerende partij overgemaakt, kent enkel de volgende 

opmerkingen: 

 

“Het verzoekschrift werd laattijdig ingediend en is bijgevolg onontvankelijk ratione temporis. 

Overeenkomstig artikel 39/57, §1 van de Vreemdelingenwet kan een beroep tot nietigverklaring worden 

ingesteld met een verzoekschrift binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing 

waartegen het beroep gericht is. 

Artikel 39/57, §2 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

“§ 2. De in paragraaf 1 bepaalde beroepstermijnen beginnen te lopen :   1° wanneer de kennisgeving is 

gebeurd bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze 

waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op 

zijn verblijfplaats of op zijn gekozen woonplaats;   2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij 

aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de 

postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst;   3° wanneer de 

kennisgeving is gebeurd door afgifte tegen ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op de afgifte 

of de weigering tot ontvangst;   4° wanneer de kennisgeving is gebeurd per fax [ of bij elke andere bij 

deze wet toegelaten en niet in dit lid voorziene betekeningswijze] , vanaf de eerste dag die volgt op die 

van de verzending.   De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een 

zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag.   

Voor de toepassing van deze bepaling wordt als werkdag beschouwd, elke dag niet zijnde een zaterdag, 

zon- of feestdag.]”  

In casu is het verzoekschrift tot nietigverklaring gericht tegen de beslissing van 8  februari 2021 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden zonder bevel om het grondgebied te verlaten. De 

bestreden beslissing werd aan verzoekster ter kennis gebracht per aangetekende brief die, zo blijkt uit 

het postbewijs en uit de trackinggegevens, aan de postdiensten overhandigd werd op 12 februari 2021. 

Overeenkomstig artikel 39/57, §2, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, begint de beroepstermijn dus 

te lopen vanaf de derde werkdag die volgt op 12 februari 2021, zijnde 17 februari 2021. De laatste 

nuttige dag voor het indienen van huidig verzoekschrift tot nietigverklaring betrof derhalve donderdag 18 

maart 2021. Het beroep werd echter ingediend op vrijdag 19 maart 2021. Het beroep tot nietigverklaring 

is bijgevolg laattijdig ingesteld.  

De beroepstermijnen zijn van openbare orde en dienen strikt te worden toegepast. De Raad zou zijn 

bevoegdheid overschrijden mocht hij een laattijdig ingesteld beroep toch behandelen (cf. RvS 18 juni 

2004, nr. 132 671). De foutieve vermelding op de akte van kennisgeving “postdatum + 6 dagen” is 
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irrelevant, temeer omdat uit de trackinggegevens blijkt dat verzoeker de aangetekende brief reeds op 15 

februari 2021 ontving.  Op grond van het beginsel “nemo censetur ignorare legem” mag bovendien van 

verzoeker en van zijn raadsman verwacht worden dat zij op de hoogte zijn  van het aanvangspunt van 

de toepasselijke beroepstermijn.  

Gelet op het bovenstaande is verwerende partij de mening toegedaan dat het door verzoekende partij 

ingestelde beroep onontvankelijk is.” 

 

2.2. De verzoekende partij geeft te kennen in haar brief van 21 mei 2021, gericht aan de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad), dat: 

 

“(…) 

In de beschikking dd. 18 mei 2021 wordt geoordeeld dat het beroep van cliënt verworpen dient worden 

omdat dit onontvankelijk voorkomt wegens laattijdigheid. 

Dat het beroep echter geenszins laattijdig werd ingediend en er dan ook geen sprake kan zijn van 

onontvankelijkheid. 

Immers, per aangetekend schrijven van de stad Gent dd. 11 februari 2021 werd de bestreden beslissing 

dd. 8 februari 2021 aan mijn cliënt meegedeeld. 

Dat op de akte van kennisgeving vermeld wordt : “ten jare 2021 op “POSTDATUM + 6 DAGEN”. 

Aangezien de aangetekende brief dateert van 11 februari 2021, is de eerste dag van de berekening van 

de 6 daagse termijn 12 februari 2021. De 6e dag is 17 februari 2021.  

Met ingang van 17 februari 2021 had cliënt bijgevolg 30 dagen de tijd om beroep aan te tekenen. 

Hierbij dient echter niet uit het oog verloren te worden dat februari slechts 28 dagen telt. 

Bijgevolg was de laatste dag van de beroepstermijn 19 maart 2021, zijnde de dag waarop het beroep 

aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd overgemaakt. 

Dat het beroep van cliënt dan ook geenszins onontvankelijk is wegens laattijdigheid. 

(…)”  

 

2.3. Artikel 39/57, § 1, eerste 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) bepaalt dat het beroep tot nietigverklaring moet worden ingesteld met een 

verzoekschrift binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het is gericht. 

 

De Raad merkt dienaangaande op dat de beroepstermijn van openbare orde is en strikt moet worden 

toegepast, zodat het hem niet is toegestaan er uit welwillendheid van af te wijken (RvS 15 juni 2012, nr. 

219.733). De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden indien hij een laattijdig ingesteld beroep toch ten 

gronde zou behandelen (RvS 18 juni 2004, nr. 132.671). 

 

2.3.1. Op de bestreden beslissing wordt vermeld dat een medewerker van de stad Gent kennis heeft 

gegeven van de bestreden beslissing op 12 februari 2021 via aangetekende zending.  

 

Artikel 39/57, § 2, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 2. De in paragraaf 1 bepaalde beroepstermijnen beginnen te lopen : 

1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf 

de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de 

geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of op zijn gekozen woonplaats; 

2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, vanaf de derde 

werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de 

geadresseerde het tegendeel bewijst; 

3° wanneer de kennisgeving is gebeurd door afgifte tegen ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die 

volgt op de afgifte of de weigering tot ontvangst; 

4° wanneer de kennisgeving is gebeurd per fax of bij elke andere bij deze wet toegelaten en niet in dit lid 

voorziene betekeningswijze , vanaf de eerste dag die volgt op die van de verzending. 

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke 

feestdag, dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. 

Voor de toepassing van deze bepaling wordt als werkdag beschouwd, elke dag niet zijnde een zaterdag, 

zon- of feestdag.” 

 

Met toepassing van artikel 39/57, § 2, 2°, van de Vreemdelingenwet zou de beroepstermijn van dertig 

dagen aldus beginnen lopen vanaf de derde werkdag vanaf 12 februari 2021, met name op woensdag 

17 februari 2021. De laatste nuttige dag om beroep in te dienen was normaliter 17 maart 2021. 
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Het verzoekschrift werd ingediend volgens de poststempel op 19 maart 2021 en de Raad neemt er 

kennis van op 22 maart 2021. 

 

Op de kennisgeving van de bestreden beslissing staat uitdrukkelijk vermeld dat de verzoekende partij 

een beroepstermijn wordt toegekend van de “postdatum plus 6 dagen”, wat niet wettelijk is voorzien. 

 

Door deze datum te voorzien, kan de verwerende partij thans niet voorhouden dat het beroep laattijdig is 

nu het beroep is ingediend binnen de periode, voorzien op de kennisgeving, hetzij de zesde dag na de 

aangetekende verzending. 

 

Het gegeven dat de verzoekende partij de aangetekende brief eerder in ontvangst heeft genomen, doet 

hieraan geen afbreuk. 

 

De exceptie van laattijdigheid van het beroep moet worden afgewezen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van: “artikelen 40bis, §2, eerste lid, 5° en 

40, §4, laatste lid van de wet van 15 december 1980, schending van artikel 50, §2, 6° 

Vreemdelingenbesluit, schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

formele motivering van bestuurshandelingen, schending van de algemene rechtsbeginselen en 

beginselen van behoorlijk bestuur, m.n. het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht” 

 

Het eerste middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“2.1.1. 

 

Dat conform artikel 40bis §2, eerste lid, 5° Vw. als familielid van een Unieburger worden beschouwd, de 

vader of de moeder van een minderjarige Unieburger, voor zover de minderjarige te zijnen laste is en hij 

daadwerkelijk over het hoederecht beschikt. 

 

Dat overeenkomstig artikel 50, §2, 6°, van het Vreemdelingenbesluit bij de aanvraag gezinshereniging of 

ten laatste binnen de drie maanden na de aanvraag volgende documenten dienen te worden 

overgemaakt 

20.771 

3 

6° familielid bedoeld in artikel 40bis, van de wet: 

a) de officiële documenten of elk ander bewijs waarmee op geldige wijze de band van bloed- of 

aanverwantschap of van partnerschap, bedoeld in artikel 44, 2e lid, kan worden vastgesteld; 

b) elk ander document waarmee op geldige wijze kan worden vastgesteld dat hij de andere 

voorwaarden, die zijn voorgeschreven bij artikel 40bis, § 2 en § 4, van de wet, die op hem van 

toepassing zijn, vervult; (…)”. 

Dat verzoeker bijgevolg aan de hand van elk welkdanig document mag aantonen dat zijn zoon ten laste 

is van hem en hij daadwerkelijk over het hoederecht beschikt. 

Dat verzoeker diverse stukken heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij 20u/week tewerkgesteld is en 

inkomsten genereert van gemiddeld 930 EUR netto per maand. Dit dient bijgeteld te worden bij de 

inkomsten die zijn partner en tevens de moeder van R. verdient en waarmee verzoeker samenwoont. 

 

Dat bovendien rekening dient gehouden te worden met het feit dat verzoeker op 12 augustus 2020 een 

aanvraag gezinshereniging heeft gedaan met zijn zoontje en hem alsdan een bijlage 19ter werd 

overhandigd. Dat het voor verzoeker dan ook niet evident was om onmiddellijk een voltijdse job te 

vinden, o.a. gelet op de heersende coronapandemie waarbij vele zaken gesloten zijn, doch hij er toch in 

geslaagd is aan het werk te gaan. 

 

Verzoeker is thans dan ook op zoek naar een voltijdse tewerkstelling en is ervan overtuigd dat hij, van 

zodra de horecazaken terug zullen opengaan, hierin zonder problemen zal slagen. 

 

Aangezien de 3-jarige R. zelf niet in staat is eigen inkomen te verwerven, is het evident dat het kind ten 

laste is van verzoeker, die middels tewerkstelling een kleine 1.000 EUR per maand verdient, waarmee 

hij zijn zoontje onderhoudt. 
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Alleen reeds het feit op zich dat verzoeker samenwoont met zijn zoon, het kind geen eigen inkomen 

heeft en verzoeker en zijn zoon geen beroep doen op het socialezekerheidsstelsel, toont an sich reeds 

aan dat R. ten laste is van zijn vader en verzoeker instaat voor zijn levensonderhoud. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook foutief gemotiveerd is en een schending inhoudt van de artikelen 2 

en 3 van de wet van 29 juli 1991. 

 

2.1.2. 

 

Door het opleggen van een inkomenseis aan verzoeker, nl. bestaansmiddelen t.w.v. 100% van het 

leefloon voor een persoon met gezinslast, zijnde 1.330,74 EUR per maand), voegt verweerder 

bovendien een extra voorwaarde toe aan artikel 40bis §2, eerste lid, 5° Vw. dat stelt dat het familielid 

moet bewijzen over voldoende bestaansmiddelen te beschikken om in zijn eigen behoeften en die van 

zijn kind te voorzien. 

 

Nergens wordt in de wet een bepaalde inkomenseis vooropgesteld, wat volgens het Unierecht ook niet 

mogelijk is, gezien het in casu een gezinshereniging met een Unieburger betreft. 

 

Bovendien heeft het Hof van Justitie benadrukt dat gezinshereniging de algemene regel is en dat een 

inkomenseis in de richtlijn strikt uitgelegd moet worden. Lidstaten mogen hun bevoegdheid om een 

inkomenseis op te leggen nooit zo gebruiken dat ze afbreuk doen aan het doel van de richtlijn, nl. het 

bevorderen van gezinshereniging en aan het nuttig effect ervan. Ook moeten lidstaten de inkomenseis 

steeds toepassen in het licht van artikel 7 (recht op gezinsleven) en 24 (hoger belang van het kind) van 

het Handvest van de Grondrechten van de EU (HvJ, 4 maart 2010, Chakroun, nr. C-578/08; HvJ, 6 

december 2012, O. en S., C-356/11 en C-357/11). 

 

Immers, wanneer er een afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen de Unieburger en de derdelander 

aan wie een verblijfsrecht wordt geweigerd, kan het nuttig effect van het Unieburgerschap in het 

gedrang gebracht worden aangezien deze afhankelijkheid ertoe kan leiden dat de Unieburger als gevolg 

van de weigering van de gezinshereniging gedwongen zal worden niet enkel het grondgebied van de 

lidstaat waarvan hij onderdaan is te verlaten, maar eveneens het grondgebied van de Unie als geheel te 

verlaten (HvJ, 8 maart 2011, C-34/09, Ruiz Zambrano). 

 

Dat verzoeker tenslotte nogmaals verwijst naar het arrest Chakroun van het Europese Hof van Justitie 

(C-578/08, 4 maart 2010) waar de Nederlandse overheid een aanvraag tot gezinshereniging had 

afgewezen omdat de financiële middelen van de betrokkene lager waren dat het bedrag dat vereist was 

door de Nederlandse wet. Het Hof van Justitie oordeelde dienaangaande dat : 

 

“Aangezien de omvang van de behoeften van persoon tot persoon sterk kan verschillen, moet deze 

bevoegdheid (om een inkomensvoorwaarde op te leggen) aldus worden uitgelegd dat de lidstaten wel 

een bepaald referentiebedrag kunnen vaststellen, maar niet dat zij een minimuminkomen kunnen 

bepalen waaronder geen gezinshereniging wordt toegestaan, zonder enige concrete beoordeling van de 

situatie van iedere aanvrager. Deze uitleg vindt steun in artikel 17 van de richtlijn, op grond waarvan 

verzoeken om gezinshereniging individueel moeten worden behandeld”. 

Aangezien er geen inkomensnorm in hoofde van de referentiepersoon wordt bepaald door de 

Vreemdelingenwet, geldt er dan ook geen minimuminkomen waaronder geen gezinshereniging wordt 

toegestaan. 

 

In casu had verweerder moeten oordelen of verzoeker, in aanmerking genomen zijn inkomsten en 

behoeften, zijn kind kan onderhouden met zijn inkomen en het gezinsinkomen. Dat verweerder dit in 

casu geenszins op een zorgvuldige wijze heeft gedaan en geen rekening heeft gehouden met de 

inkomsten van de partner en tevens moeder van zijn zoon. 

 

Dat de bestreden beslissing zonder enige analyse argumenteert dat de inkomsten van verzoeker minder 

zouden bedragen dan het leefloon voor een persoon met gezinslast en zijn kind bijgevolg niet ten laste 

van hem kan zijn. 

 

Verweerder heeft dan ook geen rekening gehouden met het gezinsinkomen van het volledig gezin 

(verzoeker + partner) en gaat bovendien uit van een verkeerde berekening. 
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Immers, wanneer een uitkering wordt toegekend à rato van een leefloon met gezinslast, heeft geen van 

de inwonende gezinsleden inkomsten en zijn deze allen ten laste van het gezinshoofd dat een leefloon 

krijgt. 

In casu heeft het inwonende gezinslid (nl. verzoekers partner) zelf ook nog inkomsten en worden deze 

voor het onderhoud van het gezin bij de inkomsten van verzoeker gevoegd. 

 

Verweerder heeft met dit alles geen rekening gehouden en heeft al evenmin nagegaan of de 

samenwonende partner van verzoeker ook eigen inkomsten heeft die in het belang van het gezin 

worden aangewend. Dat verweerder dan ook geenszins op een zorgvuldige wijze heeft gehandeld. 

 

Aangaande de zorgvuldigheidsplicht dient te worden opgemerkt dat dit beginsel van behoorlijk bestuur 

de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te 

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr. 202.182, RvS 21 september 2009, nr. 

196.247; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). 

 

Een zorgvuldige voorbereiding van de beslissing impliceert dat deze beslissing dient te steunen op 

werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De 

zorgvuldigheid verplicht de overheid onder meer 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 de overheid met kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 maart 2013, nr. 

222.953, RvS 28 juni 2012, nr. 220.053 ). 

De bestreden beslissing is dan ook strijdig met de artikelen 40bis, §2, 5° juncto artikel 40bis, §4, laatste 

lid Vw. en is tevens onvoldoende zorgvuldig en onvoldoende gemotiveerd. 

 

2.1.3. 

 

Tenslotte is de bestreden beslissing al evenzeer foutief gemotiveerd wanneer gesteld wordt dat er niet 

werd aangetoond dat verzoeker de voornaamste zorgdrager is van het kind en aangezien de moeder 

van het kind deel uitmaakt van het gezin, en gezien de jonge leeftijd van het kind, er mag aangenomen 

worden dat de moeder de voornaamste zorgdrager is. 

 

Los van deze stereotype achterhaalde veronderstelling dat moeders meer voor de kinderen zouden 

zorgen dan vaders, waarvan me overigens niet verwacht deze te moeten lezen in een 

overheidsbeslissing die normaal gezien gelijke rechten/kansen hoog in het vaandel zou moeten dragen, 

is een dergelijke motivering pertinent foutief. 

 

Immers, noch artikel 40bis, §2,5° Vw., noch artikel 40bis, §4, laatste lid Vw. vereist dat de ouder van een 

minderjarige Unieburger de voornaamste zorgdrager is van het kind. Enkel het hebben van het 

daadwerkelijk hoederecht is vereist volgens deze wettelijke bepalingen. 

 

Aangezien verzoeker en de moeder van R. een relatie hebben en samenwonen, is er zonder enige 

twijfel sprake van een gedeeld ouderlijk gezag en heeft verzoeker het hoederecht over R., zoals ook 

vereist in artikel 40bis, §2, 5° Vw. 

 

Dat aan deze voorwaarde dan ook voldaan is. 

 

Door van verzoeker te eisen dat hij moet aantonen tevens de voornaamste zorgdrager van R. te zijn, 

voegt verweerder onterecht een voorwaarde toe aan de wet. 

 

Bovendien blijkt uit rechtspraak van het EHRM dat de band tussen een kind en zijn ouder ontstaat uit 

het feit van de geboorte zelf. De band tussen een ouder en een minderjarig kind zal slechts in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden als verbroken kunnen worden beschouwd (EHRM, 19 februari 1996, 

Gül/Zwitserland, §32; EHRM, 21 december 2011, Sen/Nederland, §28). 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending behelst van artikel 40bis §2, eerste lid, 5° Vw. 

tevens foutief en gebrekkig gemotiveerd is, zodat er tevens sprake is van een schending van de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en het motiveringsbeginsel. 

 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden.” 
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3.1.2. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen neergelegde 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 ze heeft genomen, zodat hij kan 

beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 

en 3 van de voornoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en 

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

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

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing vermeldt de juridische 

grondslag door te verwijzen naar artikel 40bis, §2, eerste lid, 5°, van de Vreemdelingenwet en legt 

feitelijk uit dat de verzoekende partij niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt en niet aantoont 

dat zij daadwerkelijk over het hoederecht van het minderjarig kind beschikt. Zij toont niet aan over 

voldoende bestaansmiddelen te beschikken om te voorkomen dat zij ten laste komt van het sociale 

bijstandsstelsel. Evenmin wordt aangetoond dat de verzoekende partij over een verzekering beschikt die 

de ziektekosten in het Rijk volledig dekt. De verzoekende partij toont evenmin aan dat zij de 

voornaamste zorgdrager is voor het kind. De bestreden beslissing bespreekt de voorgelegde stukken. 

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

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

vervat in deze wettelijke bepalingen, is niet geschonden. 

 

3.1.3. De verzoekende partij voert in het eerste middel ook de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht, nu zij de bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert, van de artikelen 40, §4, laatste 

lid en 40bis, §2, 5°, van de Vreemdelingenwet en van artikel 50, §2, 6°, van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen (hierna: het Vreemdelingenbesluit). 

 

De Raad is niet bevoegd om 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 van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die 

correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624).  

 

Het onderzoek naar de schending van de materiële motiveringsplicht verricht de Raad in het kader van 

de volgende bepalingen. 

 

Artikel 40bis, §2, eerste lid, 5°, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd:(…)  

5° de vader of de moeder van een minderjarige burger van de Europese Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, 

eerste lid, 2°, voor zover de laatstgenoemde te zijnen laste is en hij daadwerkelijk over het hoederecht 

beschikt. 

(…) 

“§4 

(…) 

Het in § 2, eerste lid, 5°, bedoelde familielid moet het bewijs leveren dat hij over voldoende 

bestaansmiddelen beschikt om in zijn eigen behoeften en die van zijn kind, burger van de Unie, te 

voorzien, om niet ten laste te komen van het sociale zekerheidsstelsel van het Rijk, en over een 

ziektekostenverzekering die alle risico's in België dekt. In het kader van de evaluatie van de 

bestaansmiddelen wordt met name rekening gehouden met hun aard en hun regelmaat.” 

 

Artikel 50, §2, 6°, van het Vreemdelingenbesluit wordt door de verzoekende partij correct geciteerd.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel verplicht de overheid om haar beslissingen op een zorgvuldige wijze voor 

te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; RvS 2 

februari 2007, nr. 167.411). Dit houdt ook in dat zij zich moet steunen op alle gegevens en dienstige 

stukken. 

 

De overheid moet zich afdoende informeren over alle relevante elementen. 

 

De zorgvuldigheidsplicht geldt ook voor de rechtsonderhorige of, in het kader van een wederkerig 

bestuursrecht, de burger. In het kader van de verblijfsaanvraag rust de bewijslast bij de aanvrager die   



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

zorgvuldig moet zijn bij het indienen van de aanvraag en alle relevante stukken en elementen moet 

aanbrengen zodat de gemachtigde kan beoordelen of hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De 

verplichting die in dit geval rust op de verzoekende partij, kadert bijgevolg in de wederkerige 

zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  

 

Verder wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing correct stelt:  

 

“De Dienst Vreemdelingenzaken wenst uw aandacht erop te vestigen dat de te vervullen voorwaarden 

van de gezinshereniging cumulatief zijn. Aangezien minstens één van deze voorwaarden niet vervuld is, 

wordt uw aanvraag van verblijf geweigerd. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft de andere 

voorwaarden niet volledig onderzocht. Deze beslissing belet de Dienst Vreemdelingenzaken dus niet om 

bij de Indiening van een nieuwe aanvraag van verblijf deze andere voorwaarden na te gaan of over te 

gaan tot een onderzoek of analyse die zij nodig acht. De Dienst Vreemdelingenzaken raadt u aan uw 

dossier grondig na te kijken vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen.” 

 

Te dien einde merkt de Raad op dat de verzoekende partij wel degelijk een inschrijvingsbewijs 

voorlegde van de hulpkas voor ziekte en invaliditeitsuitkering, geldig voor de periode van 1 januari 2020 

tot 31 december 2021. Dit blijkt uit de afgifte van de bijlage 19ter van 12 augustus 2020. Op dat vlak is 

de motivering van de bestreden beslissing niet juist.  

 

Verder blijkt uit het administratief dossier dat het kind van de verzoekende partij is geboren op 17 

februari 2018 te Gent en dat de verzoekende partij het kind heeft erkend op 13 november 2019 (akte 

van erkenning van 13 november 2019). De verzoekende partij woont samen met de moeder van het 

kind. Twee kinderen van de partner van de verzoekende partij werden geplaatst. 

 

Een van de determinerende motieven van de bestreden beslissing is het gegeven dat de 

bestaansmiddelen die de verzoekende partij heeft aangetoond onvoldoende zijn om te voorkomen dat 

zij en haar kind niet ten laste vallen van het sociale zekerheidsstelsel. 

 

Zoals gesteld in de bestreden beslissing moet de verzoekende partij aantonen dat haar inkomsten 

voldoende zijn om te voorzien in haar eigen behoeften en die van het kind. De bestreden beslissing stelt 

correct dat de verzoekende partij een arbeidsovereenkomst (deeltijds) voorlegde voor het leveren van 

schoonmaak gedurende 20 uren per week, naast loonfiches van maart 2020 tot en met december 2020. 

 

Het nettoloon dat de verzoekende partij ontving in deze periode varieert van 976,80 euro per maand 

(maart 2020) en 590,23 euro voor de maand oktober 2020, diverse maanden tussen 1.000 en 1.130 

euro en een bedrag van 1.284,32 euro voor de maand december 2020. 

 

Zoals de bestreden beslissing uitlegt, zijn de bedragen gemiddeld lager dan een leefloon en is het niet 

kennelijk onredelijk om aan te nemen dat het gemiddeld maandelijks inkomen van de verzoekende partij 

te laag is om afdoende in haar behoefte en de behoefte van het kind te voorzien. De verzoekende partij 

erkent in het middel dat haar inkomsten slechts gemiddeld 930 euro maandelijks bedragen. De Raad 

merkt nog op dat geen inkomsten werden voorgelegd voor de moeder van het kind. Gevraagd ter 

terechtzitting, antwoordt de raadsman van de verzoekende partij dat zij zich gedraagt naar de wijsheid. 

De verzoekende partij is zelf nalatig op dat vlak. De bestreden beslissing stelt correct dat het risico om 

ten laste te vallen van het sociale bijstandsstelsel reëel is zodat de artikelen 40bis, §2, 5° en 40bis, §4, 

laatste lid, van de Vreemdelingenwet correct werden toegepast. 

 

In het licht hiervan dient de Raad niet na te gaan of al dan niet aan de voorwaarde van het hebben van 

het hoederecht werd voldaan. Immers, de voorwaarden, voorzien in artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet, zijn cumulatief. 

 

Het gegeven dat de verzoekende partij na de coronamaatregelen ander werk zal zoeken in de 

horecasector doet aan het voorgaande geen afbreuk. De Raad dient zich bij zijn wettigheidscontrole te 

plaatsen op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing en dient zich te steunen op de 

stukken die aan de verwerende partij kenbaar werden gemaakt. 

 

Evenmin kan hieruit het gegeven dat de verzoekende partij geen beroep doet op het sociale 

zekerheidsstelsel afgeleid worden dat een bewijs van voldoende bestaansmiddelen voorhanden ligt. De 

verzoekende partij heeft niet aangetoond wat de inkomsten van haar partner zijn. 
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Waar de verzoekende partij nog verwijst naar het arrest Chakroun van het Hof van Justitie (C-578/08, 4 

maart 2010) om te stellen dat de inkomensnorm, die bepaald wordt in de Vreemdelingenwet, enkel als 

een referentiebedrag beschouwd mag worden, wijst de Raad op het volgende.  

 

In de bestreden weigeringsbeslissing wordt geen verwijzing gemaakt naar de inkomensnorm van 120% 

van het bedrag, bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie en zoals geïndexeerd volgens artikel 15 van voormelde wet, noch wordt het 

verblijf dus geweigerd op basis van het niet-behalen van deze norm. De verwijzing naar het bestaande 

leefloon voor een persoon met gezinspunt is een louter referentiebedrag en de bestreden beslissing 

stelt niet dat de verzoekende partij minimum het leefloon als hoegrootheid van het maandelijks inkomen 

moet hebben. De bestreden beslissing stelt duidelijk dat de verzoekende partij niet aantoont “voldoende 

bestaansmiddelen” te hebben. 

 

Verder is de vergelijking in de bestreden beslissing met het leefloon kennelijk redelijk. Door dergelijke 

vergelijking te maken, voegt de verwerende partij niet een voorwaarde aan de wet toe. Deze vergelijking 

is enkel als een vorm van referentiepunt te gebruiken en de Raad merkt op dat de verzoekende partij 

een inkomen aantoont dat lager is dan het leefloon nu de verzoekende partij stelt dat zij het kind ten 

laste heeft. De grief van de verzoekende partij die verwijst naar het arrest Chakroun is dan ook niet 

dienstig. Te meer de verzoekende partij nalaat aan te tonen waarom haar maandelijks inkomen volstaat 

om in de behoeftes van het kind en haarzelf te voorzien. De verzoekende partij hulde zich in stilzwijgen 

zodat de verwerende partij niet bij machte was om een andere beoordeling te verrichten. De 

verzoekende partij gaf evenmin een overzicht van de levenskosten, zoals uitgave kledij, woonst, 

elektriciteit, enzovoort. De loutere bewering dat de partner van de verzoekende partij tewerkgesteld is, 

zonder staving van het minste bewijs, volstaat niet om de schending te weerhouden van de door de 

verzoekende partij aangehaalde bepalingen en beginselen van behoorlijk bestuur. Het kwam de 

verzoekende partij toe aan te tonen waarom haar inkomsten volstaan in het kader van de ingediende 

aanvraag, wat niet het geval is. De schending van de zorgvuldigheidsplicht of van de materiële 

motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.1.4. Gelet op de vaststelling dat de verwerende partij correct oordeelt dat de verzoekende partij niet 

heeft aangetoond voldoende bestaansmiddelen te hebben om te voorzien in de behoeften van haarzelf 

en het kind, en het cumulatief karakter van de voorwaarden, vervat in artikel 40bis van de 

Vreemdelingenwet, is het niet nodig de grieven van de verzoekende partij onder punt 2.1.3. te 

bespreken. De vraag of de verzoekende partij het hoederecht heeft over het kind, is in het licht van het 

voorgaande overtollig geworden. 

 

3.1.5. Voor het overige volstaat het te verwijzen naar de bespreking van het tweede middel, voor wat het 

recht op gezinsleven betreft en het belang van het kind.   

 

3.2.1. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van:  

 

“artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 

24.2 van het Handvest van de grondrechten van de Unie en artikel 74/13 Vw.” 

 

Het tweede middel wordt als volgt toegelicht: 

 

“2.2.1. 

 

Dat artikel 22 G.W. voorziet in een recht op eerbieding van het privéleven en overeenkomstig artikel 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens eenieder recht heeft op respect voor zijn 

privéleven, zijn familie- en gezinsleven. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de 

uitoefening van dit recht, dan voor zover bij, wet is voorzien en in een democratische samenleving 

noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch  euro 

per uur. De loonfiches tonen maandelijks loon aan gaande van elzijn 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. 

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 (EHRM, 13 februari 2001, 

Ezzoudhi/Frankrijk, §25; EHRM, 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, §34; EHRM, 15 juli 2003, 

Mokrani/Frankrijk, §21). 
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Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en familieleven wordt aangevoerd, 

moet in de eerste plaats nagekeken worden of er een familieleven bestaat in de zin van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de mens, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd 

door de bestreden beslissing. 

 

Dat artikel 8 EVRM noch begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip privéleven definieert. Beide 

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

geïnterpreteerd. 

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

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

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

 

Dat overeenkomstig de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens het begrip 

privéleven een brede term is en het mogelijk is, noch noodzakelijk om er een exhaustieve definitie van 

te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, §29). De beoordeling of er sprake kan zijn van 

een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is dan ook een feitenkwestie. 

 

Verzoeker is de vader van een Tsjechische minderjarige Unieburger, waarmee hij effectief samenwoont, 

evenals met de moeder van zijn zoontje, waarmee hij een relatie heeft. 

 

Dat uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat de gezinsband tussen een ouder en zijn kind volgt uit het 

feit van de geboorte zelf en dus wordt verondersteld te bestaan (EHRM, 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, §60; EHRM, 2 november 2010, Serifi Yigit/Turkije, §94). Enkel in zeer 

De band tussen een ouder en een minderjarig kind zal slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden als 

verbroken kunnen worden beschouwd (EHRM, 19 februari 1996, Gül/Zwitserland, §32; EHRM, 21 

december 2011, Sen/Nederland, §28). 

Dat er in casu dan ook sprake is van een gezin. 

 

2.2.2. 

 

Dat de volgende vraag die zich stelt is of er sprake is van een inmenging in het privé- en/of familieleven. 

Gezien het in casu een eerste toelating tot verblijf betreft, geschiedt er geen toetsing aan de hand van 

het 2e lid van artikel 8 EVRM. In dit geval moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een 

positieve verplichting is voor de staat om het recht op het privé- en/of familie- en gezinsleven te 

handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, §63; EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, §38). 

 

Dit geschiedt aan de hand van een ‘fair balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt 

dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 17 

oktober 1986, Rees/United Kingdom, §37). 

 

Tevens dient rekening gehouden te worden met het feit dat enerzijds artikel 8 EVRM voorziet in 

waarborgen en niet met louter goede wil of praktische regelingen (EHRM, 5 februari 2002, 

Conka/België, §83) en anderzijds dat artikel 8 EVRM primeert op de bepalingen van de 

Vreemdelingenwet (RvS, 22 december 2010, nr. 210.029), zodat het de taak is 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. 

 

In dit onderzoek schiet verweerder schromelijk tekort. 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid EVRM 

voortvloeien, te bepalen worden in het kader van een billijke afweging een aantal elementen in rekening 

genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij 

verwijdering naar het land van herkomst, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, 

alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven 

elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

 

In casu zal het gezinsleven op zeer ernstige wijze verbroken worden tussen verzoeker en zijn 

Tsjechische zoon en zijn er serieuze hinderpalen om het gezinsleven verder te zetten in Marokko. 
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Vooreerst is de Tsjechische moeder van R. geenszins van plan om in Marokko te gaan wonen met haar 

zoon, nu zij geen enkele band heeft met dit land en ook de taal niet machtig is. 

 

Voorts is het volkomen onrealistisch om te veronderstellen dat R., die amper drie jaar oud is, alleen zijn 

vader in Marokko zou kunnen gaan bezoeken, los van het feit dat een instemming van de moeder 

noodzakelijk is. 

 

Door de huidige coronapandemie is heen- en weer reizen bovendien geenszins evident en op bepaalde 

ogenblikken zelfs helemaal verboden, zodat het geenszins zeker is dat verzoeker zijn zoon nog (snel) 

zal kunnen ontmoeten indien hij naar Marokko zou terugkeren. 

 

Door de jonge leeftijd van R. is het al evenmin evident om via moderne communicatiemiddelen met 

elkaar in contact te blijven. Het kind kan immers nog niet schrijven om eventuele mails of berichten naar 

verzoeker te versturen en zal telkens de bijstand nodig hebben van een volwassene om met verzoeker 

te kunnen bellen/whatsappen,... Tenslotte laat de internetverbinding in Marokko vaak te wensen over, 

zodat op het ogenblik dat R. en zijn moeder samen willen communiceren met verzoeker, er mogelijks 

geen internet beschikbaar is in Marokko. 

 

Bovendien biedt communicatie via internet geenszins dezelfde warmte en geborgenheid die cruciaal zijn 

voor de ontwikkeling van kinderen en welke verzoeker thans wel heeft door het feit dat hij samenwoont 

met zijn zoontje. Ook wordt thans aan het kind de mogelijkheid geboden om bij zijn beide ouders te 

wonen. 

 

Het voorzetten van een gezinsleven tussen verzoeker en zijn zoon is dan ook onmogelijk wanneer 

verzoeker in Marokko zou verblijven. 

 

Dat verzoeker een zeer hechte en emotionele band heeft met zijn zoontje, met wie hij samenwoont, 

verzoeker het hoederecht heeft over zijn kind en hij tevens aan het werk is, zodat uit een fair balance 

toets blijkt dat er geen gegronde redenen zijn om de gezinshereniging te weigeren. 

Dat de bestreden beslissing dan ook een schending inhoudt van artikel 8 EVRM. 

Dat bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat artikel 8 EVRM primeert op de 

bepalingen van de Vreemdelingenwet (cf. RvSt., 22 december 2010, nr. 210.029), zodat de bestreden 

beslissing dient vernietigd te worden. 

De bestreden beslissing dient dan ook vernietigd te worden. 

 

2.2.3. 

 

Dat overigens uit niets blijkt dat de bestreden beslissing ook effectief rekening heeft gehouden met het 

hoger belang van het kind. Verweerder onderzocht immers enkel de situatie van verzoeker zelf, doch 

hield geen enkele rekening met zijn minderjarig kind, dat evenzeer erg getroffen wordt door de 

bestreden beslissing. 

 

Dat een dergelijke houding dan ook flagrant in strijd is met artikel 74/13 Vw. dat een omzetting vormt 

van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG betreffende gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven. 

Bij de tenuitvoerlegging van de Terugkeerrichtlijn zijn Lidstaten gehouden om artikel 24 van het 

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

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

 

“De rechten van het kind. 

 

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

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

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht. 

 

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

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

overweging”. 
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Artikel 51 van het Handvest verduidelijkt dat het Handvest van toepassing is wanneer lidstaten 

bepalingen van Unierecht ten uitvoer brengen : “7. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de 

instellingen, organen en instanties van de Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, 

alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve 

eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en bevorderen zij de toepassing ervan 

overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met inachtneming van de grenzen van de 

bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn toebedeeld”. 

 

In casu is artikel 24 van het Handvest van toepassing, dat gebaseerd is op het VN Kinderrechtenverdrag 

(RvV, 21 februari 2013, nr. 97.183, bevestigd in cassatie door RvS, 15 januari 2014, nr. 226.067). De 

toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende : “Dit artikel is gebaseerd op het 

Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, dat door alle lidstaten is 

bekrachtigd, met name op de artikelen 3, 9, 12 en 13 van dat Verdrag” (cfr. Toelichtingen bij het 

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

 

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

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

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

de grondrechten en dienen deze toelichtingen door de rechterlijke instanties van de Unie en van de 

lidstaten naar behoren in acht te worden genomen. 

 

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

Kinderrechtenverdrag nader te bekijken : 

 

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

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechtelijke instanties, bestuurlijke 

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

 

Het VN Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 Kinderrechtenverdrag het volgende : 

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

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

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

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

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

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

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

with children, but indirectly affect children“ (UN Committee on the rights of the child, General Comment 

no. 5 (2003), General Measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child, 27 

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

 

Hieruit blijkt dat artikel 3.1 Kinderrechtenverdrag niet enkel van toepassing is op maatregelen die 

genomen worden betreffende kinderen, doch ook maatregelen die kinderen onrechtstreeks beïnvloeden 

(zoals in casu de bestreden beslissing), vallen onder de werkingssfeer van artikel 3.1. van het 

Kinderrechtenverdrag. 

 

In casu werd geen enkel onderzoek gevoerd naar de gevolgen van de scheiding van het kind van zijn 

vader, de impact hiervan op het hoger belang en het welzijn van het 3-jarig kind dat steeds samen met 

zijn vader heeft gewoond en dat over onvoldoende maturiteit beschikt is om te beseffen waarom zijn 

vader België zou verlaten, het gebrek aan mogelijkheden voor de zoon om verzoeker te bezoeken in 

Marokko, enz... 

 

Dit alles werd door verweerder niet onderzocht, waardoor verweerder de op hem rustende 

onderzoekplicht conform artikel 24.2 van het Handvest niet naleefde en artikel 74/13 Vw. geschonden 

werd. 

 

Dat de bestreden beslissing dan ook dient vernietigd te worden.” 

 

3.2.2. Vooreerst merkt de Raad op dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een bevel om het 

grondgebied te verlaten. De verzoekende partij kan dan ook niet dienstig de schending van artikel 74/13 

van de Vreemdelingenwet aanvoeren nu deze bepaling geldt voor verwijderingsmaatregelen. 
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De bestreden beslissing heeft niet tot gevolg dat de verzoekende partij gescheiden wordt van partner en 

kind. 

 

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.”  

 

Artikel 22 van de Grondwet voorziet ook in de bescherming van het gezinsleven. 

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. 

 

Wanneer een risico op 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 (EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). 

 

De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, zal vooreerst het 

bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven waarop zij zich beroept, en dit 

op voldoende nauwkeurige wijze, in acht genomen de omstandigheden van de zaak. 

 

Het verblijfsrecht op grond van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet werd geweigerd. De Raad van 

State wees in zijn arrest nr. 231.772 van 26 juni 2015 naar analogie (gezinshereniging, maar met een 

Belg) erop dat, ook al primeert artikel 8 van het EVRM op de bepalingen van de Vreemdelingenwet, dit 

niet wil zeggen dat aan de administratieve overheid een belangenafweging wordt opgelegd, daar de 

wetgever deze reeds voorzien heeft in het kader van artikel 40ter, lees naar analogie 40bis van de 

Vreemdelingenwet. Tevens  bepaalde de wetgever dat het voordeel van een verblijfsrecht aan bepaalde 

familieleden slechts kan worden toegekend wanneer bepaalde voorwaarden voldaan zijn, zoals de 

verplichting voor de Belgische gezinshereniger om over stabiele, regelmatige en voldoende 

bestaansmiddelen te beschikken. Deze voorwaarde werd door het Grondwettelijke Hof in zijn arrest nr. 

121/2013 van 26 september 2013 voor wat gezinshereniging van Belgen niet als een onevenredige 

inbreuk op het recht op respect voor het privéleven en gezinsleven, gewaarborgd door artikel 8 van het 

EVRM, beschouwd (Zie in het bijzonder de considerans B.64.7 aan B.65, en B.52.3 van het arrest). 

 

Bijgevolg staat in dit kader het opleggen aan de administratieve overheid om een belangenafweging te 

doen, gelijk aan het feit dat de vreemdeling niet moet voldoen aan de wettelijke voorziene voorwaarden 

om van een gezinshereniging te kunnen genieten. 

 

De Raad stelt aldus vast dat het door de verzoekende partij opgeworpen middel, met betrekking tot de 

schending van artikel 8 van het EVRM, moet worden verworpen. 

 

Verder merkt de Raad op dat de verzoekende partij stelt dat het onmogelijk is een leven met haar gezin 

te leiden in Marokko, maar geen hindernissen opwerpt voor wat een gezinsleven in Tsjechië betreft, nu 

haar levenspartner en haar kind de Tsjechische nationaliteit hebben. 

 

De verzoekende partij wijst op het belang van het kind, beschermd door artikel 24 van het Handvest. 

 

Artikel 24 van het Handvest luidt: 

 

“De rechten van het kind 

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

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

overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht. 
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2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door 

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

overweging. 

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn 

beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.” (cf. Handvest van de Grondrechten 

van de Europese Unie, Pb. C. 30 maart 2010, afl. 83, 395). 

 

De toelichtingen bij artikel 24 van het Handvest stellen het volgende: 

 

“Dit artikel is gebaseerd op het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het 

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

(…)” (cf. toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten, Pb. C. 14 december 2007, afl. 303, 17). 

 

Deze toelichtingen hebben een belangrijke interpretatieve waarde. Krachtens artikel 52, § 7, van het 

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

dienen deze toelichtingen door de rechterlijke instanties van de Unie en van de lidstaten naar behoren in 

acht te worden genomen.  

 

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

IVRK nader te bekijken. 

 

Artikel 3 van het IVRK luidt als volgt: 

 

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

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke 

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

 

Het VN-Kinderrechtencomité verduidelijkt omtrent artikel 3 van het IVRK het volgende:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Child, 27 november 2003, CRC/GC/2003/5, par. 12). 

 

Ook maatregelen die kinderen onrechtstreeks beïnvloeden, vallen onder de werkingssfeer van artikel 

3(1) van het IVRK en dus bij uitbreiding onder artikel 24 van het Handvest. 

 

Daargelaten de vraag naar de directe werking van artikel 3 van het IVRK, kan niet betwist worden dat 

het belang van het kind in inoverweging moet genomen worden. 

 

De verzoekende partij toont niet aan dat het belang van het zeer jonge kind vergt dat het kind in België 

blijft en niet in bijvoorbeeld het land van de nationaliteit van de moeder en het kind, zodat het kind de 

cultuur en samenleving van dit land eigen kan maken.  

 

Verder toont de verzoekende partij niet aan waarom de verwerende partij tekortschiet in haar 

onderzoeksplicht. De verwerende partij heeft rekening gehouden met de elementen die de verzoekende 

partij kenbaar maakte. De verzoekende partij gaat ervan uit dat door de bestreden beslissing het gezin 

wordt gescheiden wat niet aangetoond wordt. De verzoekende partij geeft een uitgebreid theoretisch 

betoog maar concreet stelt zij dat zij samenwoont met het kind en haar partner, moeder van het kind. De 

partner zou niet van plan zijn in Marokko te gaan wonen en het kind is te jong om zijn vader alleen te 

bezoeken, los van een noodzakelijke instemming van de moeder van het kind. Dergelijke loutere 

beweringen zijn niet afdoende om aannemelijk te maken dat er onoverkomelijke hindernissen bestaan 

om het gezinsleven elders dan in het Rijk verder te zetten, los van de vaststelling dat de bestreden 

beslissing geen verwijderingsmaatregel bevat. 
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De verzoekende partij merkt op dat reizen niet evident is en op bepaalde ogenblikken verboden is indien 

zij moet terugkeren naar Marokko. Hoger heeft de Raad er al op gewezen dat de verzoekende partij niet 

aantoont dat het gezinsleven niet kan verdergezet worden in het herkomstland van de moeder. De 

verzoekende partij verblijft illegaal in België zodat zij en de moeder van het kind wisten dat het verblijf 

van de verzoekende partij precair was. 

 

Gelet op de wereldwijde coronapandemie kan de kans op besmetting enkel zoveel mogelijk 

gereduceerd worden, maar niet uitgesloten. Ook in België bestaat de kans dat verzoekende partij 

besmet geraakt. De Raad herhaalt dat de bestreden beslissing niet gepaard gaat met een 

verwijderingsmaatregel.  

 

Met haar betoog maakt de verzoekende partij de schending van “artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, artikel 24.2 van het Handvest van de 

grondrechten van de Unie en artikel 74/13 Vw” niet aannemelijk. 

 

Het tweede middel is, zo ontvankelijk, 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. 

 

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 zeven september tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN M. BEELEN 

 


