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 nr.  275 738 van 4 augustus 2022 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. VERHEYEN 

Jan Van Beersstraat 42 / 2 

2018 ANTWERPEN 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Surinaamse nationaliteit te zijn, op 18 mei 2022 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie van 22 april 2022 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien het verzoek en de instemming om gebruik te maken van de louter schriftelijke procedure met 

toepassing van artikel 39/73-2 van voormelde wet. 

 

Gelet op de beschikking van 15 juni 2022, waarbij het sluiten van de debatten wordt bepaald op 

23 juni 2022. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker werd op 15 januari 2019 geïnterpelleerd wegens illegaal verblijf, maar mocht beschikken. 

 

1.2. Op 11 september 2019 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie (bijlage 19ter) in functie van zijn Belgisch kind. 

 

1.3. Verzoeker werd op 19 maart 2020 in het bezit gesteld van een F-kaart, geldig tot 11 maart 2025. 

 

1.4. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de gemachtigde van de 

staatssecretaris) trof op 22 april 2022 een beslissing waarbij een einde werd gesteld aan het recht op 

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

werd hiervan op 25 april 2022 per aangetekend schrijven in kennis gesteld: 
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Dit vormt 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 54van het 

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

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

Naam: A.(…) 

Voorna(a)m(en): H.(…) M.(…)  

Nationaliteit: Suriname 

Geboortedatum: (…)  

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…)  

Verblijvende te (…) 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene bekwam, het verblijfsrecht naar aanleiding van zijn aanvraag gezinshereniging van 11 09 

2019 (bijlage 40ter) in toepassing van artikel 40ter van de wet van 15 12.1980 Betrokkene verkreeg het 

verblijfsrecht ais ouder van het minderjarige Belgische kind A.(…) E.(…) J.(…) (RR (…)) mei wie bij zich 

vestigde Inmiddels is de situatie totaal veranderd. Overeenkomstig de gegevens van het Rijksregister 

blijkt betrokkene sedert 05.08.2020 met meer bij het kind woonachtig te zijn Verder kan in het 

administratief dossier evenmin worden vastgesteld dat er nog sprake zou zijn van een daadwerkelijke en 

effectief beleefde gezinsband Uit het dossier blijkt niet dat de relatie tussen betrokkene en het minderjarig 

kind voldoende standvastig is om de facto gezinsbanden te creëren Er kan uit het dossier niet afgeleid 

worden of betrokkene sedert hij de gemeenschappelijke woning verliet, bijdraagt in de zorg en opvoeding 

van het kind, of er nog contacten zijn met het minderjarig kind en indien dat het geval zou zijn, wat de 

kwaliteit en net regelmatig karakter van het contact zou zijn Bijgevolg dient besloten te worden dat er. op 

basis van de voorhanden zijnde gegevens van net dossier, geen sprake is van een gezinscel tussen 

betrokkene en het kind. 

Overeenkomstig ad 42quater, §1.4° van de wet van 15 12 1980 kan daarom het verblijfsrecht van 

betrokkene beëindigd worden Om overeenkomstig dit wetsartikel rechtmatig een einde te kunnen stellen 

aan het verblijf van betrokkene werd hij op 30 08.2021 verzocht zijn individuele situatie toe te lichten zodat 

kon getoetst worden of hij eventueel toch het verblijfsrecht verder kon uitoefenen Dit verzoek werd door 

de stad Antwerpen aangetekend verzonden op 20 09.2021 Navraag bij de stad leert dat het aangetekend 

schrijven niet werd afgehaald en de zending teruggekeerd is. Betrokkene heeft ofwel nagelaten het 

aangetekend schrijven af te halen bij BPost binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van het 

afwezigheidsbericht ofwel heeft hij verzaakt aan de verplichting om binnen de acht werkdager zijn nieuwe 

verblijfplaats door te geven voor zover hij zou stellen het afwezigheidsbericht nooit ontvangen te hebben. 

Door toedoen van betrokkene kan heden aldus geen toepassing gemaakt worden van art 62 §i van de 

wet van 15 12.1980 Betrokkenes dossier zal moeten worden beoordeeld op basis van de voor DV2 

beschikbare gegevens. 

Wat de uitzonderingsgronden overeenkomstig artikel 42quater, §4, 1° tot en met 4° van de wet van 

15.12.1980 betreft, dient het volgende te worden opgemerkt. 

Betrokkene voldoet met aan de uitzonderingsgrond onder 1° Betrokkene was op hetzelfde adres als zijn 

Belgisch kind gedomicilieerd van 18 09 2019 tot 05 08 2020 iets minder dan één jaar Er blijkt met uit het 

dossier dat betrokkene, sedert hij de woning heeft verlaten buiten de afstammingsband, nog enige vorm 

van relatie heeft met het kind. Nergens uit het dossier blijkt dat hij. sedert hij de woning verliet, bijdraagt 

in de zorg en opvoeding van het kind of dat er nog contacten zijn met het minderjarig kind en, indien dat 

het geval zou zijn, wat de kwaliteit en het regelmatig karakter van het contact zou zijn. Betrokkene was 

dus geenszins drie jaar gevestigd met net Belgisch kind. 

Betrokkene voldoet ook mei aan de uitzonderingsgronden onder 2° en 3'°. Er blijkt met uit het dossier dat 

hij een recht van bewaring of omgangsrecht geniet met de referentiepersoon. 

Wat betreft de elementen die het verblijf zouden rechtvaardigen zoals in 4° omschreven er kan met blijken 

uit oe voor de dienst beschikbare gegevens in het dossier dat er sprake zou zijn van een schrijnende 

situatie waar betrokkene het slachtoffer van is of is geweest. Het is bijgevolg redelijk te concluderen dat 

art 42quater, §4, 4° eveneens niet van toepassing s. 

Betrokkene voldoet aan geen van de uitzonderingsgronden voorzien in artikel 42quater. §4,1° tot en met 

4°. 

Wat betreft de humanitaire elementen waarmee rekening dient gehouden te worden bij de beoordeling 

voor de beëindiging van het verblijfsrecht overeenkomstig art. 42quater, §1, derde lid van de wet van 15 

12.1980, dient opgemerkt Ie worden dat er geen elementen in het dossier zijn terug Ie vinden waaruit zou 
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moeten blijken dat er enig leeftijdsgebonden probleem bestaat of enig medisch bezwaar is dat het 

beëindigen van het verblijfsrecht in de weg zou kunnen staan. 

Betrokkene verblijft sedert 11 09 2019 (bijlage 19ter) legaal in het Rijk, nu dus iets meer dan tweeënhalf 

jaar, wat zeker gezien zijn leeftijd (45 jaar), een relatief korte periode is. 

Deze korte verblijfsperiode maant ook dat redelijkerwijze kan worden gesteld dat betrokkene nog 

voldoende voeling moet hebben met de taai, de cultuur en de gebruiken van zijn herkomstland. In ieder 

geval bevinden zich in het dossier geen elementen met betrekking tot de mate waarin hij banden heeft 

met zijn herkomstland, dewelke zich zouden verzetten legen het nemen van deze beslissing. 

In het dossier bevinden zich geen elementen met betrekking tet zijn economische situatie Het is niet 

bekend of betrokkene ecnomisch actief is en op welke wijze hij voorziet in zijn levensonderhoud. 

Ook voor wat de sociale of culturele integratie betreft kunnen geen elementen worden gevonden in het 

dossier die een beletsel zouden kunnen vormen voor het nemen van huidige beslissing Er zitten 

bijvoorbeeld ook geen stukken in het dossier waaruit zou kunnen blijken dat betrokkene zich zelfs maar 

heeft ingeschreven voor de verplichte cursussen (lessen Nederlands er. een inburgeringscursus) Het 

kennen van oe regiotaal en van de plaatselijke cultuur en gebruiken is broodnodig om een menswaardig 

bestaan te kunnen leiden en om goed te kunnen functioneren m het dagelijkse leven. Op basis van het 

geheel van de stukken is het in elk geval redelijk te concluderen dat de mate van integratie in België zeker 

niet kan opwegen ten opzichte met die in het land van herkomst, en dat deze dan ook geen beletsel kan 

vormen voor het nemen van huidige beslissing. 

De gezinssituatie werd hierboven reeds geduid Betrokkene woont sedert 05 08 2020 niet meer met zijn 

Belgisch kind. Uit het dossier blijkt ook niet dat betrokkene, sedert hij de gemeenschappelijke woning 

verliet, bijdraagt in de zorg en opvoeding van het kind of dat er nog contacten zijn met het minderjarig kind 

en, indien dat het gevat zou zijn, wat de kwaliteit en het regelmatig karakter van het contact zou zijn 

Bijgevolg dient besloten te worden dal er, op basis van de voorhanden zijnde gegevens van het dossier, 

geen sprake is van een gezinscel tussen betrokkene en het kind Verder moet vastgesteld worden dat 

betrokkene thans bij een ander persoon staat ingeschreven. Het louter feit dat hij met een andere persoon 

op hetzelfde adres staat ingeschreven, impliceert echter met automatisch dat er ook sprake is van een 

beschermenswaardig gezinsleven Betrokkene en die persoon kunnen evengoed hetzelfde adres delen bij 

wijze van vriendendienst of om de kosten voor een woning te delen Nergens uit het dossier blijkt dal er 

tussen betrokkene en die man enige vorm van afhankelijkheid zou bestaan Betrokker.es gezinssituatie 

vormt aldus geen bezwaar voor het nemer, van deze beslissing Het is bijgevolg redelijk te concluderen 

dat de huidige elementen met aantonen dat betrokkene op een wijze ts geïntegreerd m Belgie dat het een 

beëindiging van het verblijf in de weg zou kunnen staan. 

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

inhumaan zijn verblijfsrecht heden te beëindigen. 

Bijgevolg wordt zijn recht op verblijf beëindigd. Zijn F-kaart dient gesupprimeerd te worden. 

(…)” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de motiveringsplicht als 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoeker stelt in zijn eerste middel het volgende: 

 

“DVZ houdt geen rekening met de concrete situatie van verzoeker nl een vader die ook nog eens zijn 

eigen familie wil bezoeken en daardoor een brief niet kan gaan af halen. 

Een kind van 3 à 4 jaar heeft een vader en een moeder nodig en men mag niet te vlug denken dat de 

vader onverschillig is ; 

Om correct te motiveren had men toch wel een beetje meer onderzoek mogen instellen ; 

Men verwijt wel ten onrechte dat verzoeker zijn financiële en morele verplichtingen niet zou nakomen ; 

Het tegendeel blijkt op de eerste plaats uit de verklaring van de moeder (stuk 3.1.) en van de school (stuk 

3.2.) ; 

Ook het onberispelijk gedrag op financieel vlak stelt verzoeker tot eer waar hij het alimentatiegeld betaalt 

plus een spaarcentje (stuk 3.4.)” 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoeker stelt 

hierbij het volgende: 

 

“Het is ook duidelijk, zoals eerder is vermeld, dat DVZ onzorgvuldig is tewerk gegaan door de situatie van 

verzoekende partij niet grondiger te onderzoeken, door bijvoorbeeld een tweede brief te sturen of door 

een politioneel onderzoek te laten plaatsvinden ; 
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Men gaat een mens kwalificeren en wel ten onrechte op één daad nl het bezoek van verzoeker aan zijn 

familie waardoor hij een drietal weken afwezig is geweest en geen brief kon gaan afhalen ;” 

 

In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 6 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) en van het 

evenredigheidsbeginsel. Verzoeker vervolgt: 

 

“Er bestaat geen evenredigheid tussen de beslissing die DVZ heeft genomen en de consequenties voor 

verzoekende partij en zijn dochtertje die uit elkaar worden getrokken ; 

Door deze beslissing kan verzoekende partij zelfs niet onmiddellijk gaan werken en kan hij zijn financiële 

verplichtingen niet nakomen waardoor de situatie van het gezin van het kind afzakt ;” 

 

In een vierde middel voert verzoeker de schending aan van de richtlijn 2004/83/EG (sic) en van artikel 3 

van het EVRM. Verzoeker formuleert zijn grief als volgt: 

 

“Door de beslissing van DVZ wordt eigenlijk de relatie tussen vader en kind geblokkeerd en de relatie van 

een kind met zijn vader is voor het kind van zeer groot belang.” 

 

In een vijfde middel voert verzoeker de schending aan van het recht op gezinsleven, zoals bedoeld in 

artikel 8 van het EVRM. Verzoeker stelt hierbij het volgende: 

 

“Dor de beslissing van DVZ wordt het gezinsleven van verzoekende partij met zijn kind geblokkeerd en 

niet gerespecteerd ; 

Zoals hoger uiteengezet voldoet verzoekende partij wel degelijk aan alle fundamentele beginselen en 

meer bepaald het onderhouden van een daadwerkelijk en effectief beleefde gezinsband ; 

Het gaat niet op voor DVZ om een fundamentele breuk te creëren tussen vader en kind doordat men 

beiden gaat scheiden wat verzoeker zeker niet doet zoals blijkt uit het dossier onder stuk 3 ; 

Er is wel degelijk een disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezinsleven ; 

Derhalve komt de beslissing waarbij een einde wordt gesteld aan het recht op verblijf voor meer dan 3 

maanden opzichtens verzoekende pa tij als nietig voor. 

 

In een zesde en laatste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 42quater, §1, 4°, 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). Verzoeker stelt hierbij het volgende: 

 

“Zoals hoger uiteengezet is er geen enkele reden om het verblijf van verzoekende partij te beëindigen 

daar hij wel degelijk aan alle voorwaarden voldoet voor het verblijf in het Koninkrijk. 

DVZ heeft niet de moeite gedaan om op een grondige wijze de situatie van verzoekende partij na te gaan 

en heeft niet de moeite gedaan om aan verzoekende partij de kans te bieden om zijn positieve 

ingesteldheid naar voren te brengen. 

Derhalve komt de beslissing a quo nl het bevel om het grondgebied van België te verlaten alsmede het 

grondgebied van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen, als nietig voor ;” 

 

Als bijlagen bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een verklaring van de moeder van het kind van 16 mei 

2022, een attest van schoolbezoek van het kind van 16 mei 2022, een getuigenis van dr. D. R. stellende 

dat verzoeker zijn dochter heeft begeleid bij doktersbezoeken, een overzicht van bankverrichtingen van 

17 mei 2022, een ongedateerde verklaring van bakker M., individuele rekeningen betreffende verzoekers 

inkomen uit tewerkstelling, afgedrukt op 17 mei 2022 en een foto van verzoekers paspoort met 

binnenkomststempel Suriname op 19 september 2021 (Verzoekschrift, bijlagen 3.1-3.8). 

 

2.2. Het derde middel is niet-ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van artikel 6 

van het EVRM, terwijl het vierde middel niet-ontvankelijk is in zoverre verzoeker daarin de schending 

aanvoert van artikel 3 van het EVRM en van de richtlijn 2004/83/EG. Verzoeker verzuimt immers om 

uiteen te zetten op welke wijze de bestreden beslissing deze in de middelen aangevoerde supranationale 

bepalingen zou schenden. 

 

2.3. Voor het overige worden de zes door verzoeker aangevoerde middelen omwille van hun inhoudelijke 

verwevenheid gezamenlijk behandeld. 
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2.4. Van een schending van het evenredigheidsbeginsel kan slechts sprake zijn wanneer een beslissing 

berust op feitelijk juiste en op zich rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding 

bestaat tussen die motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 5 december 2019, nr. 246.278). 

 

2.5. 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 

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 november 2012, nr. 221.475). 

 

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

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht. Deze verplicht de 

administratieve overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen, en dat op "afdoende" wijze. Het afdoende karakter van de motivering 

betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken 

moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten 

volstaan om de beslissing te dragen (RvS 27 augustus 2019, nr. 245.324). 

 

2.7. De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in rechte ter verantwoording van 

die handeling in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 13 augustus 2013, nr. 224.475). 

 

2.8. Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht treedt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) niet op als rechter in 

hoger beroep die de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Het wettigheidstoezicht van de Raad 

is beperkt tot het onderzoek of de door de verwerende partij in aanmerking genomen samenhangende 

feitelijke omstandigheden correct zijn, deze omstandigheden correct werden beoordeeld en ze de 

genomen beslissing in redelijkheid kunnen verantwoorden (cf. RvS 18 februari 2021, nr. 249.747). 

 

2.9. De bestreden beslissing vermeldt uitdrukkelijk artikel 42quater van de vreemdelingenwet als haar 

juridische grondslag. De in casu toepasselijke uittreksels uit deze wetsbepaling luiden 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; 

(…)” 

§ 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; 

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

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

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

Unie is; 

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

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

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

van de Unie is en de rechter heeft bepaald dat dit recht van bewaring moet uitgeoefend worden in het Rijk 

en dit zolang het nodig is; 

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

tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap als bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° of 2° 
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het slachtoffer te zijn geweest van geweld in de familie alsook van geweld zoals bedoeld in de artikelen 

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

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

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

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

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

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

 

2.10. Blijkens de gegevens van het administratief dossier werd bij verzoekers adreswijziging in maart 2021 

aangegeven dat hij reeds sinds augustus 2020 geen gezin meer vormt met zijn Belgische dochter. 

Bijgevolg ging de gemachtigde van de staatssecretaris na of verzoeker nog aan de verblijfsvoorwaarden 

inzake gezinshereniging voldeed en werd op 30 augustus 2021 een socio-economisch onderzoek 

opgestart in het kader van artikel 42quater van de vreemdelingenwet. Het loket migratie van de stad 

Antwerpen nodigde verzoeker op 20 september 2021 per aangetekend schrijven uit om bewijzen van een 

financiële en affectieve band met zijn Belgisch kind, eventuele bewijzen van een schrijnende situatie en 

stukken betreffende humanitaire elementen voor te leggen. Op 21 april 2022 bleek dat de aangetekende 

zending betreffende het socio-economisch onderzoek nooit werd afgehaald, waarna de gemachtigde van 

de staatssecretaris de bestreden beslissing nam. 

 

2.11. Daargelaten de vraag of de ‘gezamenlijke vestiging’ onder de vorm van een feitelijke samenwoonst 

met de (minderjarige) referentiepersoon in zijn geval een noodzakelijke voorwaarde is, betwist, noch 

weerlegt verzoeker de vaststelling dat hij “(o)vereenkomstig de gegevens van het Rijksregister (…) sedert 

05.08.2020 niet meer bij het kind woonachtig” is.  

 

2.12. Verzoeker is van oordeel dat men geen rekening heeft gehouden met zijn persoonlijke situatie omdat 

hij door een familiebezoek de brief niet kon gaan afhalen. In zijn tweede middel verduidelijkt verzoeker 

dat hij een drietal weken afwezig was wegens een bezoek aan zijn familie, maar hij staaft dit niet met enig 

begin van bewijs. Zoals gezegd, blijkt uit het administratief dossier enkel dat verzoeker het aangetekend 

schrijven nooit is gaan afhalen, hoewel dit naar zijn huidige verblijfsadres werd verstuurd. De verwerende 

partij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor dit verzuim van verzoeker, aangezien niet blijkt 

dat verzoeker het afwezigheidsbericht niet zou hebben ontvangen en hij ook niet aantoont dat hij zich 

achteraf, bij zijn terugkeer na het familiebezoek, nader zou hebben geïnformeerd over de aard en de 

inhoud van de aangetekende zending die in zijn afwezigheid werd verzonden.  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist niet dat de gemachtigde van de staatssecretaris ingevolge verzoekers 

nalatigheid nog een tweede brief had moeten versturen of een politioneel onderzoek zou moeten 

verrichten. In dit verband wijst de Raad erop dat de zorgvuldigheidsverplichting in het kader van een 

wederkerig bestuursrecht niet enkel rust op het bestuur, maar ook op de rechtsonderhorige. De 

vreemdeling dient ten gepaste tijde de nodige documenten aan te brengen opdat de verwerende partij 

kan beoordelen of verzoeker (alsnog) aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldoet. Deze verplichting 

geldt bij uitstek indien verzoeker, zoals te dezen, uitdrukkelijk werd uitgenodigd om bijkomende 

documenten neer te leggen (cf. RvS 28 april 2008, nr. 182.450). 

 

2.13. Naar aanleiding van de overwegingen van de gemachtigde van de staatssecretaris dat niet kan 

worden vastgesteld dat er “sprake zou zijn van een daadwerkelijke en effectief beleefde gezinsband” en 

dat “niet (kan) afgeleid worden of betrokkene sedert hij de gemeenschappelijke woning verliet, bijdraagt 

in de zorg en opvoeding van het kind, of er nog contacten zijn met het minderjarig kind en indien dat het 

geval zou zijn, wat de kwaliteit en net regelmatig karakter van het contact zou zijn”, brengt verzoeker thans 

niet enkel verklaringen aan van de moeder van de referentiepersoon en de school van zijn dochter, maar 

ook stukken waaruit zou moeten blijken dat hij alimentatiegeld en ‘een spaarcentje’ betaalt (Verzoekschrift, 

bijlagen 3.1, 3.2 en 3.4). Volgens verzoeker bewijzen deze stukken het tegendeel van de slotsom van de 

bestreden beslissing.  

 

De Raad merkt evenwel op dat deze gegevens dateren van 16 en 17 mei 2022 en dus van na de bestreden 

beslissing, waardoor de Raad hier geen acht op kan slaan aangezien hij de regelmatigheid van een 

bestuurshandeling dient te beoordelen in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het 

nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen (RvS 2 juli 2008, nr. 2.982 (c)). 

Verzoeker kan op basis van deze stukken onmogelijk een motiveringsgebrek in de bestreden beslissing 

aannemelijk maken omdat aan de gemachtigde van de staatssecretaris nooit documenten werden 

voorgelegd die een affectieve en financiële relatie ten aanzien van zijn dochter aantonen. Indien verzoeker 

meent dat hij wel degelijk zou voldoen aan de voorwaarden voor (het behoud van) het verblijfsrecht als 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

ouder van een minderjarig Belgisch kind, zoals hij in zijn zesde middel voorhoudt, staat het hem vrij 

desgevallend op die grond een nieuwe aanvraag in te dienen. 

 

2.14. Verzoeker kan bezwaarlijk worden bijgetreden waar hij poneert dat de bestreden beslissing 

onevenredige consequenties heeft omdat hijzelf en zijn dochtertje uit elkaar zouden worden getrokken of 

van elkaar zouden worden gescheiden. De Raad stipt in de eerste plaats aan dat er reeds sinds augustus 

2020 niet langer sprake is van een de facto gezinscel, hetgeen door verzoeker niet wordt weerlegd, zodat 

de fysieke scheiding tussen vader en dochter allerminst het gevolg is van de bestreden beslissing.  

 

Bovendien omvat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel, waardoor niet wordt aangetoond 

dat de bestreden beslissing, bij uitstek gelet op het gebrek aan informatie betreffende financiële en/of 

affectieve banden, de relatie tussen vader en kind zou blokkeren, zoals verzoeker betoogt. Waar 

verzoeker in zijn zesde middel stelt dat het bevel om het grondgebied te verlaten vernietigd moet worden, 

gaat hij dus kennelijk uit van een onjuiste lezing van de bestreden beslissing. Verzoeker maakt bijgevolg 

evenmin concreet aannemelijk dat zijn recht op gezinsleven, zoals beschermd door artikel 8 van het 

EVRM, door de bestreden beslissing wordt beïnvloed. 

 

2.15. Verzoeker heeft geen schending aangetoond van het recht op gezinsleven uit artikel 8 van het 

EVRM, noch van artikel 42quater, §1, 4°, van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat de 

bestreden beslissing berust op onjuiste feitelijke en/of juridische overwegingen of dat de motieven in een 

kennelijke wanverhouding zouden staan tot het besluit. Er werd ook niet aannemelijk gemaakt dat 

bepaalde elementen niet of onvoldoende zouden zijn onderzocht. Er blijkt geen schending van het 

evenredigheids- , noch van het zorgvuldigheidsbeginsel en/of de motiveringsplicht.  

 

De zes door verzoeker aangevoerde middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier augustus tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. SOETINCK, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

S. SOETINCK F. TAMBORIJN 

  

 


