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 nr. 153 646 van 30 september 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 23 juni 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 15 juni 2015 tot 

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

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 juni 2015 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 7 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

22 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. DEMEERSSEMAN 

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché S. CEURVELTS, die verschijnt voor de verwerende 

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 19 december 2014 diende verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een visum type D 

(gezinshereniging). Dit visum werd hem op 3 juli 2014 geweigerd daar de Belgische referentiepersoon 

nog geen 21 jaar oud was. 

 

Op 14 oktober 2014 werd eveneens de aanvraag tot het verkrijgen van een visum type C (kort verblijf) 

geweigerd. 
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Nadat verzoeker op illegale wijze het Rijk binnenkwam, diende hij op 20 december 2014 een aanvraag 

in tot het verkrijgen een verblijfskaart als familielid van een burger van de Europese Unie (bijlage 19ter), 

meer bepaald in functie van zijn Belgische echtgenote. 

 

Op 15 juni 2015 nam de gemachtigde van de staatssecretaris een beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de thans 

bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de 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 20.12.2014 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 een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: 'de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familie- leden van de Belg, voor zover het betreft: de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid 

1° tot 3°die de Belg begeleiden of zich bij hen voegen.' 

Artikel 40bis, §2, 1 ° van de wet van 15.12.1980 stelt als familielid van de burger van de Unie worden 

beschouwd: 'de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten 

dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij 

hem voegt'. 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt tevens dat bij een aanvraag gezinshereniging, beide 

echtgenoten ouder dienen te zijn dan eenentwintig jaar. Echter, aangezien de echtgenote van 

betrokkene nog geen 21 jaar is, voldoet ze niet aan de bovenvernoemde voorwaarde van artikel 40ter 

van de wet van 15.12.1980. 

Het recht op verblijf wordt geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. 

Aan betrokkene wordt het bevel gegeven het grondgebied van het Rijkte verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis: artikel 7, §1, 2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 10 en 11 

van de Grondwet, van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur meer 

bepaald de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel en van artikel 8 van 

het EVRM. 

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 

 

“De aanvraag van de verzoekende partij tot het bekomen van een verblijfskaart van een familielid van 

een burger van de Unie werd afgewezen omwille van het feit dat de partner van de verzoekende partij, 

Mevrouw FF, nog geen 21 jaar is:  

“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 eender 

ander familielid van een burger van de Unie. Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: 

‘de bepalingen van dit hoofstuk zijn van toepassing op de familieleden van de Belg, voor zover het 

betreft de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij 

hen voegen. 

Artikel 40bis, §2, 1° van de wet van 15.12.1980 stelt als familielid van de burger van de unie worden 

beschouwd:  ‘de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd gesloten 

dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België, die hem begeleidt of zich bij 

hem voegt’ 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt tevens dat bij een aanvraag gezinshereniging, beide 

echtgenoten ouder  dienen te zijn dan eenentwintig jaar. 
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Echter, aangezien de echtgenote van betrokkene nog geen 21 jaar is, voldoet ze niet aan de 

bovengenoemde voorwaarde van artikel 40ter van de voorwaarde van de wet van 15.12.1980.” 

2. Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de verzoekende partij terecht een bepaalde verwachting 

mag koesteren vanwege de overheid. Het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel houden 

in dat de verzoekende partij mag verwachten dat hij gelijk behandeld en niet gediscrimineerd wordt. 

Er is in casu een ongelijkheid en een discriminatie waar te nemen bij gezinsherenigingen in geval van 

volgende huwelijken: 

- Huwelijk tussen een Belg en een niet- Unieburger 

- Huwelijk tussen een Unieburger (andere dan een Belg) en een niet-Unieburger 

In het geval van een gezinshereniging aangevraagd wordt tussen een Belg gehuwd met een niet-

Unieburger, dan wordt een leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor de beide partners vooropgesteld. In het 

geval een gezinshereniging aangevraagd wordt tussen een Unieburger gehuwd met een niet-unieburger 

dan wordt de leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar niet geëist. 

Het is niet te verantwoorden dat de minimumleeftijdsvereiste van 21 jaar speelt bij aanvragen van 

gezinshereniging tussen Belgen en niet-Unieburgers, doch niet bij aanvragen van gezinshereniging 

tussen Unieburgers (andere dan Belgen) en niet-‐Unieburgers. 

De Belg en de niet-‐Unieburger worden bijgevolg gediscrimineerd ten opzichte van de Unieburger 

(andere dan de Belg) en de niet-Unieburger. 

Dit onderscheid is niet te verantwoorden. 

De beslissing is dan ook onredelijk te noemen aangezien de wet waarop de verwerende partij zich 

beroept de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt. 

3. Verder is het werkelijk niet te begrijpen dat de verwerende partij in de bestreden beslissing niet 

nagaat of motiveert of de banden van de verzoekende partij in België – gezien de gezinsrealiteit – niet 

opwegen tegen zijn banden met zijn thuisland. Het is inderdaad niet te begrijpen dat de verzoekende 

partij die hier zijn gezinsleven uitbouwt met zijn echtgenote van de overheid te horen krijgt dat hij geen 

verblijfsrecht toegekend krijgt. Het is een vaststaand gegeven dat de wetgever een zekere bescherming 

heeft willen bieden aan de gezinscel. Inderdaad gezinsleden genieten binnen bepaalde grenzen een 

zekere bescherming. Dit uit zich onder andere in het artikel 8 EVRM. De verwerende partij kan niet 

nuttig motiveren dat de rechten van de verzoekende partij (en van zijn echtgenote) op eerbiediging van 

zijn gezinsleven vervat in artikel 8 EVRM niet geschonden zijn. 

- Eerst wordt de verzoekende partij voorlopig gemachtigd tot verblijf 

- Het huwelijk van de verzoekende partij en mevrouw  FF wordt erkend door de Belgische autoriteiten 

(de huwbare leeftijd is immers 18 jaar overeenkomstig artikel 144 B.W.); 

- Uiteindelijk wordt niettegenstaande de effectieve samenwoonst in België geoordeeld dat het recht op 

gezinsleven niet erkend moet worden omdat er niet voldaan zou zijn aan de voorwaarden van  

verblijfsrecht met name omdat de echtgenote van de verzoekende partij niet minimum 21 jaar oud is. 

De verzoekende partij bouwde op legale wijze zijn gezinsleven uit en krijgt uiteindelijk te horen dat hij 

zijn gezinsleven dient stop te zetten. Overeenkomstig artikel 8, lid 2 EVRM kan er slechts inmenging van  

enig  openbaar gezag toegestaan worden 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 welzijn van het land, het voorkomen van 

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen’. De beslissing van de verwerende partij om aan 

de verzoekende partij verblijfsrecht te weigeren, schendt artikel 8 EVRM, aangezien er geen enkele 

reden voorligt, geput uit artikel 8, lid 2 E.V.R.M., die de inmenging in het recht op familie- en gezinsleven 

van de verzoekende partij en zijn echtgenote verantwoordt. 

Uiteraard kan de verzoekende partij niet akkoord gaan met deze falende motivering.” 

 

In een eerste onderdeel van het middel voert verzoeker de schending aan van het gelijkheidsbeginsel, 

het non-discriminatiebeginsel en de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aan. 

Verzoeker meent dat er geen redelijke verantwoording is voor het feit dat de leeftijdsvoorwaarde van 21 

jaar geldt voor gezinshereniging met een Belg, terwijl dit niet het geval is voor gezinshereniging met een 

Unieburger. 

 

In dit verband dient gewezen te worden op het arrest nr. 121/2013 van het Grondwettelijk Hof waarin het 

Hof zich reeds uitsprak over de vermeende discriminatie en tot de volgende conclusie kwam: 

 

“B.56.1. De kritiek van de verzoekende partijen heeft ten slotte betrekking op de leeftijdsvereisten die 

worden gesteld aan echtgenoten en partners. Terwijl in artikel 40bis van de wet van 15 december 1980 

aan de « burger van de Unie » en aan zijn echtgenoot geen enkele leeftijdsvoorwaarde is opgelegd, kan 

de echtgenoot van een Belgische onderdaan die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

krachtens artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 slechts een verblijfstitel verkrijgen indien hij 

en de Belgische gezinshereniger ten minste eenentwintig jaar oud zijn. 

B.56.2. Doordat die voorwaarde het verkrijgen van een verblijfstitel ten voordele van de echtgenoot van 

de Belgische onderdaan die zijn recht van vrij verkeer niet heeft uitgeoefend, niet belet maar alleen 

tijdelijk uitstelt, tast zij het recht op het gezinsleven niet op onevenredige wijze aan, des te meer omdat 

zij het ook mogelijk maakt de jongvolwassenen te beschermen tegen de risico’s op gedwongen 

huwelijken of schijnhuwelijken die worden gesloten met als enig doel een verblijfstitel voor een van 

beide echtgenoten te verkrijgen. 

B.57. Uit het bovenstaande volgt dat artikel 40ter van de wet van 15 december 1980 de artikelen 10, 11 

en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens, niet schendt doordat het een Belg die geen gebruik heeft gemaakt van zijn 

recht van vrij verkeer en zijn familieleden niet op dezelfde wijze behandelt als een burger van de Unie 

en zijn familieleden zoals bedoeld in artikel 40bis van die wet.” 

 

In casu blijkt niet uit de stukken van het administratief dossier dat de Belgische referentiepersoon haar 

recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend. 

 

Noch een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, noch een schending van het 

gelijkheidsbeginsel of het non-discriminatiebeginsel worden aangetoond. 

 

Het eerste onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

In een tweede onderdeel van het middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 8 van 

het EVRM en van de motiveringsplicht. Verzoeker meent dat verweerder niet heeft nagegaan of 

gemotiveerd in de beslissing of zijn banden in België, gezien de gezinsrealiteit, niet opwegen tegen de 

banden met zijn thuisland. 

 

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven en luidt als 

volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

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

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

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

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé en/ of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

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

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

geïnterpreteerd. 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). 

 

Gelet op het feit dat in de bestreden beslissingen niet wordt betwist dat het om gehuwde partners gaat 

en gelet op het feit dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker samenwoont met de Belgische 

echtgenote neemt de Raad in casu aan dat er indicaties voorhanden zijn die wijzen op een gezinsleven 

in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

De Raad zal bijgevolg nagaan of verzoeker aantoont dat de bestreden beslissingen de bij artikel 8 van 

het EVRM verleende bescherming van het gezinsleven en het proportionaliteitsbeginsel miskent. 
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Om na te gaan of er sprake is van een schending van artikel 8 van het EVRM moet worden nagezien of 

de vreemdeling voor de eerste keer om toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering 

van een voortgezet verblijf. 

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en 

geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op 

privé- en/of familie- en gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. Gaat het om een weigering van een 

voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is en dan dient het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. Het door artikel 8 van het EVRM 

gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- en gezinsleven is niet absoluut. 

Binnen de grenzen gesteld door het voormelde lid, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan 

voor zover die bij wet is voorzien, ze geïnspireerd is door een of meerdere van de in het tweede lid van 

artikel 8 van het EVRM vermelde legitieme doelen en voor zover ze noodzakelijk is in een 

democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste standpunt is het de taak van de 

overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist evenwicht te bereiken tussen het 

beoogde doel en de ernst van de inbreuk. 

 

De Raad merkt op dat het EHRM er inzake immigratie in beide voormelde gevallen en bij diverse 

gelegenheden aan herinnerd heeft dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling 

waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te 

verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; 

EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden 

geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen 

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

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

§ 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van 

de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de 

binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila 

Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 

mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om 

de voorwaarden hiertoe vast te leggen. 

 

In casu ligt een situatie van eerste toelating voor. Immers blijkt uit de stukken van het dossier dat 

verzoeker voorafgaand aan de thans bestreden beslissing en voorafgaand aan zijn verblijfsaanvraag 

niet over enig verblijfsrecht in België beschikte dat hem feitelijk tot het ontwikkelen van een gezinsleven 

in staat stelde. Nu het om een eerste toelating gaat, moet in tegenstelling tot hetgeen verzoeker 

voorhoudt niet worden getoetst aan artikel 8, tweede lid van het EVRM maar moet volgens het EHRM 

worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven te 

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

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Hiertoe moet een ‘fair balance’-toets 

worden doorgevoerd: de belangen van de betrokken vreemdeling die erin bestaan zijn gezinsleven in 

België te handhaven, moeten worden afgewogen tegen de belangen van de Staat inzake 

immigratiecontrole of de openbare orde (vaste rechtspraak EHRM; zie onder meer EHRM 17 oktober 

1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 3; EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 

70). 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten, is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk worden verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, 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 worden uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). 

 

De Raad benadrukt, dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het 

gezins- en privéleven niet absoluut is. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden 
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aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen. 

 

Wanneer er een aanvraag om verblijfskaart als familielid van een burger van de Europese Unie, in casu 

een Belg, wordt ingediend, houdt dit in dat de betrokkene dient aan te tonen dat hij en zijn echtgenote 

voldoen aan de vereiste voorwaarden voor gezinshereniging. 

 

In casu werd door de gemachtigde besloten om geen verblijfsrecht toe te kennen omdat de echtgenote 

van verzoeker nog geen 21 jaar oud is. Omtrent deze leeftijdsvereiste heeft het Grondwettelijk Hof 

geoordeeld dat deze voorwaarde het verkrijgen van een verblijfstitel niet belet maar alleen tijdelijk 

uitstelt, zodat zij het recht op gezinsleven niet op onevenredige wijze aantast (GwH 26 september 2013, 

nr. 123/2013, B.56.2.26). 

 

In dezelfde zin stelt de Raad vast dat het bestreden bevel niet leidt tot een definitieve verwijdering van 

het Belgische grondgebied. Het heeft enkel tot gevolg dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten 

met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde 

vereisten. De bestreden beslissing sluit niet uit dat verzoeker een visum aanvraagt met het oog op 

gezinshereniging in België of een nieuwe aanvraag indient in België zodra voldaan is aan de vereisten 

van de vreemdelingenwet. De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke 

formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van verzoeker niet in 

die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 19 februari 1996, 

Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). 

 

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet concreet aantoont dat hij en zijn echtgenote 

daadwerkelijk zouden worden gehinderd in het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en 

effectief gezinsleven in het land van herkomst van verzoeker of elders. Het weze benadrukt dat wanneer 

het recht op een gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de 

verblijfswetgeving, de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een staat heeft immers 

het recht om de toegang tot het grondgebied te controleren. Noch het administratief dossier noch het 

verzoekschrift bevatten elementen waaruit zou blijken dat er sprake is een wanverhouding tussen de 

belangen van verzoeker enerzijds die in se bestaan in het willen verblijven in een land waar hij op 

illegale wijze verblijft, en het door de bestreden beslissing beschermde algemeen belang van respect 

voor de binnenkomst- en verblijfsreglementering anderzijds. Hierbij kan nog worden opgemerkt dat 

nergens in de bestreden beslissing wordt gesteld dat het gezinsleven dient stopgezet te worden. 

Verzoeker en zijn echtgenote hebben reeds eerder een gezinsleven op afstand onderhouden. Zo werd 

de buitenlandse huwelijksakte op 24 juli 2013 overgemaakt en is verzoeker pas tussen 14 oktober 2014 

(datum van de weigering tot afgifte van een visum kort verblijf) en 20 december 2014 (datum waarop 

een bijlage 19ter werd afgeleverd) het Rijk binnengekomen. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat 

verzoeker en zijn echtgenote hun gezinsleven niet op afstand kunnen verder zetten in afwachting van 

een visum gezinshereniging. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat uit artikel 8 van het EVRM geen uitdrukkelijke 

motiveringsplicht volgt. In zoverre maakt verzoeker een schending van de motiveringsplicht niet 

aannemelijk. 

 

Waar verzoeker ook nog de schending aanvoert van het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel laat hij na uiteen te zetten waaruit de schending van de aangegeven bepalingen 

bestaat, minstens valt de kritiek samen met de hiervoor besproken grieven. 
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Het tweede onderdeel van het middel is ongegrond. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 52, § 4, lid 5 van het koninklijk 

besluit van 8 oktober 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de vreemdelingenwet), van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, van het motiveringsbeginsel in het bijzonder van de formele motiveringsplicht 

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

van de bestuurshandelingen. 

 

Ter adstruering van zijn middel zet verzoeker uiteen wat volgt: 

 

“De bestreden beslissing houdt tevens een bevel in om het grondgebied te verlaten. De wettelijke basis 

voor dit bevel is artikel 52, § 4, lid 5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen  (verder 

Vreemdelingenbesluit). 

Na weigering van het verblijfsrecht kan desgevallend een bevel om het grondgebied afgeleverd worden; 

de term desgevallend houdt een keuzemogelijkheid in. De verwerende partij heeft aldus een 

discretionaire bevoegdheid. Voorheen heeft de Raad van State bij arrest nr. 220.340 van 19 juli 2012 

het volgende geoordeeld: 

6.1. het middel heeft betrekking op de vraag of de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid een 

gebonden bevoegdheid had om het aanvankelijk bestreden bevel om het grondgebied te verlaten te 

geven. De verzoekende partij stelt van wel terwijl de verweerder het in het bestreden arrest 

weergegeven standpunt bijtreedt dat het om een discretionaire bevoegdheid gaat. 

6.2. Artikel 52, § 4, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit luidde op het ogenblik van de aanvankelijk 

bestreden beslissing als volgt: 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallende een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken. “ Anders dan de verzoekende partij voorhoudt kan uit die bewoordingen geen verplichting 

worden afgeleid om een bevel om het grondgebied te verlaten te geven. Het woord “desgevallend” wijst 

integendeel op een mogelijkheid en betekent juist niet dat in ieder geval een bevel zou moeten worden 

gegeven. De verzoekende partij verwijst nog naar het model van bijlage 20 bij het vreemdelingenbesluit 

dat als opschrift draagt “de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten”. De verwijzing naar de voetnoot “de onnodige vermelding doorhalen” 

staat onmiddellijk na dit opschrift en kan dus voor alle in bijlage 20 vermelde gevallen gelden. Uit die 

voetnoot kan alleszins niet worden afgeleid dat de in artikel 52, § 4, vijfde lid van het vreemdelingen 

besluit bedoelde gevallen steeds een bevel om grondgebied te verlaten zou moeten worden gegeven. 

Ook de verwijzing naar artikel 45 van het vreemdelingenbesluit, zoals het gold vóór de inwerkingtreding 

van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 tot wijziging van het vreemdelingenbesluit is niet dienstig ter 

staving van de stelling van de verzoekende partij. Die bepaling betrof de EG-vreemdeling zelf en niet 

zijn familielid, zoals te deze. Bovendien was artikel 45 van het vreemdelingenbesluit op het ogenblik van 

de aanvankelijk bestreden beslissing reeds gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 mei 2008 en si die 

bepaling inmiddels zelf opgeheven. De interpretatie die de verzoekende partij aan artikel 54, § 4, vijfde 

lid, van het vreemdelingenbesluit geeft is in strijd met de tekst van die bepaling zelf. 

6.4. Uit het voorgaande volgt dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet op wettige wijze heeft 

geoordeeld dat de formele motiveringsplicht met de aanvankelijk bestreden beslissing was geschonden 

omdat die beslissing geen motivering bevatte voor het geven van het bevel om het grondgebied te 

verlaten. Het enige middel is ook in die maten ongegrond. “ (eigen markering) 

Dit arrest van de Raad van State kan naar analogie worden toegepast. 

2. De verwijzing door de verwerende partij naar artikel 7, § 1, 2° van de vreemdelingenwet, teneidenhet 

bevel om het grondgebied te verlaten te motiveren, kan de verplichting tot een individuele motivering, 

vooropgesteld door een specifiek artikel – artikel 52 van het vreemdelingenbesluit – niet teniet doen. 

Specifieke wetgeving heeft voorrang op algemene wetsbepalingen. 

Als een specifiek artikel een discretionaire bevoegdheid inhoudt voor de overheid, en bijgevolg een 

meer verregaande motivering vereist, dient de overheid grondiger te motiveren. 

3. Het afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten is tevens manifest onredelijk. Binnen een 

drietal maanden (midden september 2015) wordt de echtgenote van de verzoekende partij mevrouw  

FF, 21 jaar. Op de dag van de 21
ste

 verjaardag van mevrouw FF kan de verzoekende partij een nieuwe 

aanvraag tot gezinshereniging in toepassing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet indienen. Deze 
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aanvraag zal goedgekeurd moeten worden aangezien de verzoekende partij en mevrouw FF aan alle 

wettelijke voorwaarden voldoen. 

4. De beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten dient dan ook te worden vernietigd” 

 

Het tweede middel is gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Verzoekers betoog rond de opgeworpen schending van artikel 52, § 4, vijfde lid van het 

vreemdelingenbesluit mist feitelijke grondslag, nu het bevel om het grondgebied te verlaten niet werd 

geschraagd op artikel 52, § 4, vijfde lid van het vreemdelingenbesluit maar op artikel 7, § 1, 2° van de 

vreemdelingenwet. 

 

Anders dan wat verzoeker voorhoudt, beschikt de staatssecretaris ten dezen niet over een discretionaire 

bevoegdheid. Immers bepaalt artikel 7 van de vreemdelingenwet wat volgt: 

 

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

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven.” 

 

Nu evenmin aannemelijk werd gemaakt dat een hogere rechtsnorm werd geschonden, maakt verzoeker 

niet aannemelijk dat verweerder geen bevel om het grondgebied te verlaten vermocht te nemen. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker poneert, is het vreemdelingenbesluit als Koninklijk Besluit onderhevig 

aan de vreemdelingenwet.  

 

Een schending van de aangevoerde bepalingen wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. 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 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig september tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

M. DENYS J. CAMU 


