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 nr. 153 660 van 30 september 2015 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Dominicaanse nationaliteit te zijn, op 4 juni 2015 heeft 

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

van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

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

9 april 2015. 

 

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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 17 juli 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VAN BRAEKEL en van 

advocaat A. DE MEU, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Op 21 oktober 2014 diende verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart van familielid van een 

burger van de Unie in functie van zijn echtgenote, van Nederlandse nationaliteit. 

 

1.2. Op 9 april 2015 werd ten aanzien van verzoekers echtgenote een beslissing genomen die een einde 

stelt aan het recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Ter 

terechtzitting blijkt niet dat deze beslissing reeds ter kennis werd gebracht aan verzoekers echtgenote.  

 

 

1.3. Eveneens op 9 april 2015 werd ten aanzien van verzoeker een beslissing genomen tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 
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Dit is de bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 

 

“In uitvoering van 52, § 4. vijfde 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 21.10.2014 werd ingediend 

door: […] 

 

om de volgende reden geweigerd : 

□ Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als familielid van een burger van de Unie: 

 

Meneer diende op 21.10.2014 een aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een Burger 

van de Unie in als echtgenoot van [B.N.T.], 

 

Ten gevolge van de beslissing tot intrekking van het verblijfsrecht van mevrouw [B.N.T.] waarbij 

betrokkene zich vervoegde, dient ook de aanvraag tot recht op verblijf van meneer te worden geweigerd. 

De echtgenoot kan immers helemaal mevrouw [B.] niet meer komen vervoegen overeenkomstig artikel 

40bis , §2, 1° van de wet van 15.12.1980 gezien zij zelf niet meer kan genieten van het recht op verblijf 

van meer dan drie maanden. 

 

Overeenkomstig art. 7 eerste alinea, 2° van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen wordt aan de betrokkene het 

bevel gegeven om het grondgebied te verlaten binnen de 30 dagen aangezien hij in het Rijk verblijft 

buiten de gestelde termijn gezien het verblijf van meer dan 3 maanden ais echtgenoot aangevraagd op 

21.10.2014 hem geweigerd werd en dat hij niet meer toegelaten of gemachtigd is om hier te verblijven 

op basis van een andere rechtsgrond. “ 

 

2.Over de rechtspleging 

 

2.1. Ter terechtzitting vraagt de verzoekende partij om de behandeling van de zaak op te schorten totdat 

verzoekers echtgenote een beroep zal hebben ingediend ten aanzien van de beëindiging van haar 

verblijfsrecht. Zij vraagt aldus om beide zaken samen te behandelen dan wel om de behandeling van de 

huidige zaak uit te stellen totdat er een uitspraak is omtrent de beslissing met betrekking tot zijn 

echtgenote, waarop de thans bestreden beslissing geheel gesteund is. 

 

2.2. In de huidige stand van het geding kan niet worden nagegaan of de beëindigingsbeslissing met 

betrekking tot verzoekers echtgenote reeds werd betekend en zo ja, op welke datum. Bijgevolg staat 

geenszins vast of de echtgenote op ontvankelijke wijze een beroep zal indienen. De vraag om uitstel 

berust bijgevolg op een volstrekte hypothese. Er rest de Raad in de huidige stand van het geding dan 

ook geen andere keuze dan de zaak te behandelen zoals ze thans voorligt.  

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 62 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), van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen evenals van de motiveringsplicht als beginsel 

van behoorlijk bestuur. Hij licht het middel toe als volgt: 

 

“15. Artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen legt het bestuur de verplichting op om de genomen beslissing op afdoende wijze te 

motiveren. De opgelegde motivering moet in de akte zowel de juridische als de feitelijke overwegingen 

vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. 

Ook artikel 62 van de wet 15 december 1980 stelt dat de administratieve beslissing met redenen 

omkleed worden. 

16. Verzoeker heeft in de kennisgeving van de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel het grondgebied te verlaten moeten lezen: 

� Voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als familielied van een burger van de Unie. Meneer diende op 21.10.2014 een aanvraag voor 

een verblijfskaart van een familielid van een Burger van de Unie in als echtgenoot van [B.N.T.]. Ten 

gevolge van de beslissing tot intrekking van het verblijfsrecht van mevrouw [B.N.T.] waarbij de 
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betrokkene zich vervoegde, dient ook de aanvraag tot recht op verblijf van meneer te worden 

geweigering. De echtgenoot kan immers helemaal mevrouw [B.] niet meer komen vervoegen 

overeenkomstig artikel 40bis, §2, 1° van de wet van 15.12.1980 gezien zij zelf niet meer kan genieten 

van het recht op verblijf van drie maanden.� 

17. Er wordt in deze beslissing geen enkele melding gemaakt van de reden waarom de echtgenote van 

verzoeker geen recht meer heeft op verblijf. 

Vermits de beslissing m.b.t. de intrekking van het verblijfsrecht van de echtgenote van verzoeker nog 

niet aan haar betekend werd, heeft zowel verzoeker als zijn echtgenote het raden naar waarom het 

recht tot verblijf van mevrouw [B.] werd ingetrokken. 

Het is kennelijk onredelijk om verzoeker naast de weigering van verblijfsrecht ook een bevel te geven 

om het grondgebied te verlaten, zeker nu verzoeker op het moment van het nemen van de bestreden 

beslissing aan alle voorwaarden voldeed conform het artikel 40bis van de Vreemdelingenwet van 

15/12/1980 en het bevel om het grondgebied te verlaten niet afdoende werd gemotiveerd. 

Dat de Dienst Vreemdelingenzaken hierdoor de motiveringsplicht schromelijk miskent. 

Het middel is bijgevolg ernstig en gegrond.” 

 

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

de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet verplichten de overheid in de akte 

de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en 

dat op een “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. De belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt 

opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem 

aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd 

genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is uitgegaan van 

gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, en of zij op 

grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met kennis 

van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. 

 

Verzoeker voert aan dat in de bestreden beslissing wordt verwezen naar een beslissing waarbij het 

verblijfsrecht van zijn echtgenote, de referentiepersoon, werd beëindigd, evenwel zonder dat deze 

beslissing ter kennis werd gebracht van verzoeker of zijn echtgenote.  

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat op dezelfde dag als de thans bestreden 

beslissing, 9 april 2015, eveneens een beslissing werd genomen die een einde stelt aan het recht 

op verblijf van meer dan drie maanden (bijlage 21) ten aanzien van verzoekers echtgenote, van 

Nederlandse nationaliteit. De thans bestreden beslissing steunt op het determinerend motief dat, 

aangezien zijn echtgenote niet langer over een verblijfsrecht beschikte, verzoeker zijn vrouw niet 

meer kan komen vervoegen op grond van artikel 40bis, §2, 1° van de vreemdelingenwet.  

 

Dit motief wordt als dusdanig niet door verzoeker betwist en deze beslissing blijkt zich eveneens in 

het administratief dossier te bevinden, zodat verzoeker er kennis van kon nemen. Het feit dat de 

beëindigingsbeslissing ten aanzien van zijn echtgenote haar nog niet werd betekend, doet op zich 

geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van deze laatste beslissing. De afgifte van de verblijfskaart 

aan een burger van de Unie heeft immers een declaratoir karakter en geen constitutief karakter 

(RvS 5 januari 2012, nr. 271.116), zodat ook de beëindiging van een dergelijk verblijfsrecht een 

declaratoir karakter moet geacht worden te hebben. Aldus nam het verblijf van verzoekers 

echtgenote een einde op 9 april 2015; het feit dat die beslissing thans nog niet werd betekend doet 

geen afbreuk aan die vaststelling. De materiële noch de formele motiveringsplicht houden in dat 

het bestuur zijn beslissingen slechts mag steunen op feiten of documenten die vooraf aan de 

betrokkene zijn ter kennis gebracht (RvS 24 maart 2005, nr. 142.587). 

 

Voor zover verzoeker aanvoert dat hij zich niet kan verweren tegen de motieven van de 

beëindigingbeslissing ten aanzien van zijn echtgenote, moet worden opgemerkt dat deze 

beslissing thans geen deel uitmaakt van het huidige geschil. Verzoeker betwist niet, ook niet ter 

terechtzitting, dat zijn echtgenote, wanneer de beëindigingbeslissing van haar verblijf haar wordt 

betekend, alsnog nuttig zal kunnen opkomen tegen de motieven ervan. 
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Het eerste middel is niet gegrond.  

 

3.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 40bis van de 

vreemdelingenwet. Hij licht het middel toe als volgt:  

 

“Art. 40bis van de wet 15 december 1980 stelt dat de familieleden van de burger van de Unie het recht 

hebben zich bij de burger van de Unie te voegen indien deze laatste het bewijs levert over voldoende 

bestaansmiddelen te beschikken. 

Verzoeker is de echtgenoot van mevrouw Benjamin, met Nederlandse nationaliteit en dus burger van de 

Unie, is en heeft met haar een gemeenschappelijke zoon, zijnde Gue Daviand Samuel. Bijgevolg valt 

verzoeker onder het toepassingsgebied van artikel 40 bis. (art. 40 bis, §2 

wet 15 december 1980) 

Mevrouw Benjamin verwierf verblijfsrecht vermits zij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. 

Mevrouw Benjamin heeft aan alle verplichtingen van artikel 40 bis wet 15 december 1980 voldaan, 

maandelijks werd haar loon, berekend o.b.v. een bruto-uurloon a rato van 11,85 euro, conform de 

arbeidsovereenkomst dd. 04/08/2014 op haar rekening gestort. (stuk 2) 

19. In principe heeft mevrouw Benjamin dus aan alle vereiste voorwaarden van artikel 40bis, § 4, lid 

2 wet 15 december 1980 voldaan en heeft zij recht op verblijf. 

Door gebrek aan enige motivering, alsook aan afdoende onderzoek is het verzoeker tot op heden niet 

duidelijk waarom het verblijfsrecht van diens echtgenote ingetrokken zou zijn. 

Aangezien haar verblijf ten onrechte werd geweigerd, en hierdoor automatisch het verblijfrecht werd 

geweigerd van verzoeker is ook zijn weigering van verblijf ten onrechte genomen. 

De vernietiging van de beslissing namens de echtgenoot, zal noodzakelijkerwijs tot de vernietiging van 

huidig bestreden beslissing moeten leiden. 

De Dienst Vreemdelingenzaken schendt door haar handelswijze en gebrekkige onderzoek artikel 40bis 

van de Vreemdelingenwet, evenals de zorgvuldigheidsplicht. 

Het middel is bijgevolg ernstig en gegrond.” 

 

3.2.2. Uit de lezing van het middel blijkt dat het gesteund is op de premisse dat verzoekers 

echtgenote over een verblijfsrecht beschikt. Zoals gebleken is uit de bespreking van het eerste 

middel is dit thans niet meer het geval. In de mate het middel gericht is tegen de beslissing van 9 

april 2015 (bijlage 21) waarbij het verblijf van verzoekers echtgenote werd beëindigd, moet worden 

opgemerkt dat deze beslissing niet het voorwerp is van het huidige geschil.  

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

 

3.3.1. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 41 van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie. Hij licht het middel toe als volgt:  

 

“20. Artikel 41 van het Handvest grondrechten Europese Unie luidt als volgt: 

� 1. Ee�ieder heeft er recht op dat zij� zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen en organen van de Unie worden behandeld.  

2. Dit recht behelst met name: 

- het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen. 

Het hoorrecht werd m.a.w. geïncorporeerd in het Handvest. Dit hoorrecht is van zeer algemene aard en 

houdt in dat een bestuur verplicht is om verzoeker te horen wanneer men van plan is een beslissing te 

nemen tegen hem. 

Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot de vernietiging van de beslissing voor zover de 

bestuurde elementen had kunnen aanreiken die tot een andere beslissing hadden kunnen leiden. (RvV 

nr. 130 247 van 26 september 2014; RvV nr. 121.015 van 20 maart 2014, RvV nr. 126.158 van 24 juni 

2014, RvV nr. 198.594 van 5 september 2014, CCE nr. 128.207 van 21 augustus 2014). 

Indien verzoeker was gehoord, had hij kunnen meedelen dat zijn echtgenote op het moment van 

beslissing aan alle voorwaarden van de wet voldaan had en haar geen enkele fout verweten kan 

worden. 

Als de Dienst Vreemdelingenzaken verzoeker had gehoord, was haar duidelijk geworden dat de 

echtgenote van verzoeker niets verweten kon worden en de onregelmatigheid betreffende de 

tewerkstelling- als die onregelmatigheid er al was geweest- te wijten was aan een nalatigheid of fout in 

hoofde van de werkgever van mevrouw Benjamin. 
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In dat geval had de Dienst Vreemdelingenzaken ook geweten dat de beslissing t.a.v. verzoeker pas 

genomen kon worden als er afdoende onderzoek m.b.t. het dossier van mevrouw Benjamin was 

gedaan. 

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft het hoorrecht dan ook geschonden. 

Het middel is bijgevolg ernstig en gegrond.” 

 

3.3.2. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 41 van het Handvest, merkt de Raad op 

dat dit artikel en het erin vervatte recht om gehoord te worden krachtens artikel 51, eerste lid van het 

Handvest blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas tot nietigverklaring van 

het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder 

deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., ro. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, 

Jurispr. blz. I 307, punt 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, punt 

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). Hieruit volgt dat niet elke 

onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure, in dit geval 

de besluitvorming inzake het weigeren van een recht op verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten, een schending van het hoorrecht oplevert. 

 

Verzoeker voert aan dat, indien hij was gehoord, hij had kunnen meedelen dat zijn echtgenote op het 

moment van de beslissing aan alle voorwaarden van de wet voldeed en haar geen fout kan worden 

verweten. De Raad merkt echter op dat de beëindiging van het verblijf van zijn vrouw thans niet het 

voorwerp uitmaakt van het huidige geschil. De verblijfsweigering steunt op het feit dat het verblijf van zijn 

echtgenote werd beëindigd in het kader van een andere beslissing. De bezwaren ten aanzien van de 

beëindigingsbeslissing kunnen worden onderzocht in het kader van een beroepsprocedure gericht tegen 

die beslissing. In de huidige stand van het geding blijkt nog geen beroep tegen deze beslissing bij de 

Raad aanhangig te zijn. Verzoeker maakt met het verwijzen naar het voldoen van de 

verblijfsvoorwaarden van zijn vrouw niet aannemelijk dat dit een ander licht zou werpen op de bestreden 

beslissing. De opmerkingen van verzoeker zijn zonder invloed in de huidige zaak, in de huidige stand 

van het geding is evenmin aangetoond dat het horen van verzoeker een invloed zou hebben gehad op 

de bestreden beslissing.  

Het derde middel is niet gegrond.  

 

3.4.1. In een vierde middel voert verzoeker de schending van het redelijkheidsbeginsel. Hij licht het 

middel toe als volgt:  

 

“21. Door het gebrek aan motiveringsbeginsel heeft verzoeker volledig het raden naar de reden van 

intrekking van het verblijfsrecht van zijn echtgenote, wat resulteert in een weigering van zijn eigen 

verblijfsrecht waarover hij evenmin afdoende werd geïnformeerd. 

Bijgevolg zal verzoeker pas afdoende op de hoogte zijn op het moment dat de beslissing van de 

intrekking van verblijfsrecht aan zijn echtgenote wordt betekend. Tot op dat moment blijft het voor hem 

koffiedik kijken. 

Omdat de Dienst Vreemdelingenzaken heeft nagelaten haar beslissing afdoende te motiveren, was de 

raadsman van mevrouw Benjamin, eveneens de raadsman zijnde van verzoeker, genoodzaakt 

telefonisch meer informatie te bekomen. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken bekwam de raadsman de 

enkele informatie dat de weigering van het verblijfsrecht van mevrouw Be�ja�i� te �ijte� �as aa� ee� 

ge�rek aa� ��eldi�g �a� te�erkstelli�g�. Welke �ettelijke verplichtingen geschonden werden of 

waar de verantwoordelijkheid voor dit gebrek ligt, is tot op heden nog steeds onduidelijk. 

Een en ander doet vermoeden dat, nu mevrouw Benjamin aan alle vereisten m.b.t. haar werk heeft 

voldaan, de fout in casu ligt bij de werkgever, zijnde Asya Bvba. 

Teneinde hier meer duidelijkheid omtrent te krijgen, heeft de raadsman van mevrouw Benjamin een 

klacht ingediend bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (stuk 7) 

De ontvangst van deze klacht werd bevestigd op 02/06/2015 (stuk 8). 

22. In afwachting van het onderzoek door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, zal 

noch verzoeker, noch mevrouw Benjamin op de hoogte zijn van de werkelijke problemen m.b.t. de 

tewerkstelling. 

Gelet op het redelijkheidsbeginsel kan verzoeker niet verplicht worden het land te verlaten in afwachting 

van meer duidelijkheid omtrent de problemen met de tewerkstelling van zijn echtgenote. 
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Daarenboven kan niet redelijk gesteld worden dat zowel verzoeker als diens echtgenote geen recht 

(meer) hebben op verblijfsrecht, ten gevolge van een loutere nalatigheid of fout in hoofde van de 

werkgever van mevrouw Benjamin. 

Het redelijkheidsbeginsel vereist dan ook dat alvorens een beslissing genomen kan worden m.b.t. het 

verblijfsrecht van verzoeker, gewacht moet worden op het onderzoek van de FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg en minstens op de behandeling van het dossier van mevrouw Benjamin door 

Uw Raad. 

Er kan immers pas klaarheid zijn in het dossier van verzoeker, als het dossier van mevrouw Benjamin 

afdoende onderzocht wordt. 

De beslissing dat verzoeker het grondgebied moet verlaten alvorens het recht op verblijfsrecht van diens 

echtgenote volledig werd onderzocht, schendt het redelijkheidsbeginsel.  

Eens te meer wordt het redelijkheidsbeginsel geschonden indien verzoeker zijn verblijfsrecht geweigerd 

zou zijn ten gevolge van een fout in hoofde van de werkgever van de burger van de Unie. De bestreden 

beslissing schendt het redelijkheidsbeginsel. 

Het middel is bijgevolg ernstig en gegrond.” 

 

3.4.2. Zoals met betrekking tot het eerste middel reeds werd opgemerkt (zie punt 3.1.2.), doet het feit 

dat de beëindiging van het verblijfsrecht van zijn echtgenote haar nog niet werd betekend, geen afbreuk 

aan de rechtsgeldigheid van deze beslissing. Evenmin verzetten de materiële of de formele 

motiveringsplicht zich ertegen dat de bestreden beslissing steunt op een element dat niet vooraf 

aan verzoeker ter kennis werd gebracht (cf. RvS van 24 maart 2005, nr. 142.587). 

Voor het overige strekt het middel er toe aan te tonen dat het verblijf van zijn echtgenote onterecht 

werd beëindigd. Dit vormt evenwel niet het voorwerp van de huidige betwisting, zodat het middel op dit 

punt niet dienstig is.  

Het middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.  

 

3.5.1. Verzoeker voert in een vijfde middel de schending aan van artikel 8 van het EVRM. Hij licht het 

middel toe als volgt:  

 

“III.4.E. De schending van artikel 8 E.V.R.M. 

23. Indien verzoeker het land zou moeten verlaten en hij terug dient te keren naar zijn land van 

herkomst, zou dit een schending inhouden van artikel 8 van het EVRM. 

Indien verzoeker het grondgebied moet verlaten betekent dit in eerste instantie dat de zoon van 

verzoeker, [G.D.S.], voorlopig alleen achterblijft in België. (stuk 6) 

Het verblijfsrecht van [G.D.S.]is immers afhankelijk van dat van zijn moeder, mevrouw [B.]. Dit impliceert 

dat [G.D.S.] zo lang in België zal blijven als zijn moeder in België kan/mag blijven. Nu de echtgenote van 

verzoeker momenteel in voorlopige hechtenis zit te Antwerpen, Begijnenstraat 42, kan zij niet voor de 

opvoeding van haar zoon instaan. Indien verzoeker het grondgebied zou moeten verlaten, zal het 

gebrek aan vader of moeder zeer verstrekkende gevolgen hebben voor zijn negenjarige zoon. Hierdoor 

wordt in eerste instantie het recht op gezinsleven geschonden. Verzoeker moet zijn zoon hier in België 

achterlaten, in de wetenschap dat er niemand zal zijn om voor hem te zorgen. 

24. Ten tweede werpt verzoeker op dat zijn echtgenote en zoon de Nederlandse nationaliteit hebben, 

wat wil zeggen dat zij eveneens elders in de Unie zullen kunnen verblijven. Echter heeft verzoeker geen 

nationaliteit van een land van de Unie, waardoor hij terug zal moeten keren naar zijn land van herkomst. 

Dit impliceert dat verzoeker gescheiden zal moeten leven van zijn echtgenote en zoon, waardoor er 

geen enkele waarborg meer is voor zijn gezinsleven. 

Uit het voorgaande volgt dat de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM schendt. 

Het middel is bijgevolg ernstig en gegrond.” 

 

3.5.2. Voor zover dient te worden aangenomen dat verzoeker met zijn partner een gezinsleven leidt in 

de zin van artikel 8 van het EVRM, dient de Raad op te merken dat hij zich bij de beoordeling van een 

grief betreffende dit artikel houdt aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens (hierna: EHRM). 

 

Betreft het een situatie van eerste toelating, wat hier het geval is aangezien verzoeker immers een 

aanvraag indiende van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie c.q. 

Belgische onderdaan en er hem geen bestaand verblijfsrecht werd ontnomen, dan 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). Dit geschiedt aan de hand van de 
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‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. 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, eerste lid van het 

EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). 

 

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

standigheden 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 privé-

leven daadwerkelijk wordt 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 wordt 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 

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 van een verblijfskaart als familielid van een burger van 

de Europese Unie c.q. Nederlands onderdaan wordt ingediend, houdt dit in dat de betrokkene in casu 

dient aan te tonen dat hij voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie c.q. Nederlandse 

onderdaan en daartoe de nodige bewijzen moet aanbrengen. 

 

Uit het de bestreden beslissing en de bespreking van de hogerstaande middelen is gebleken dat 

verzoeker thans niet voldoet aan de vereiste wettelijke verblijfsvoorwaarden in het kader van zijn 

aanvraag van een verblijfskaart. 

 

De loutere omstandigheid dat verzoeker in België in illegaal verblijf een gezinsleven heeft opgebouwd, 

reeds enige tijd in België verblijft en dit gezinsleven verder heeft uitgebouwd tijdens de periode dat zijn 

aanvraag voor een verblijfskaart behandeld werd, vormt op zich geen hinderpaal om dit gezinsleven 

elders of in het land van herkomst verder te zetten. Uit het administratief dossier, noch uit het 

verzoekschrift blijkt dat er onoverkomelijke hinderpalen worden aangevoerd of vastgesteld kunnen 

worden voor het leiden van een gezinsleven elders. Verzoeker toont niet met concrete gegevens aan 

waarom het onmogelijk zou zijn om het gezinsleven elders of in het land waar hij gewoonlijk verblijf 

houdt, de Dominicaans Republiek dan wel Nederland, waarvan zijn vrouw de nationaliteit heeft, verder 

te zetten. Hij blijft eveneens in gebreke om met concrete gegevens te verduidelijken of aannemelijk te 

maken dat zijn partner hem niet zou kunnen begeleiden omwille van onoverkomelijke sociale, culturele 

of taalgebonden hinderpalen. Er kunnen in deze stand van het geding geen onoverkomelijke 

hinderpalen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven in de Dominicaanse Republiek of 

Nederland. Overigens duidt verzoeker in het geheel niet waarom het loutere feit dat hij niet de 

Nederlandse nationaliteit heeft, uitsluit dat hij samen met zijn vrouw in Nederland zou kunnen verblijven.  

 

Waar verzoeker aanvoert dat, bij verwijdering van het grondgebied, zijn zoon [G.D.S.] alleen in België 

dreigt achter te blijven, aangezien verzoekers echtgenote in voorlopige hechtenis zit, merkt de Raad 

vooreerst op dat zowel ten aanzien van verzoeker als zijn echtgenote een bevel om het grondgebied te 

verlaten werd genomen. Daarnaast verklaarde verzoeker ter terechtzitting dat de persoon die hem 
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vergezelde zijn echtgenote was, zodat te dezen moet worden vastgesteld dat zij inmiddels in vrijheid 

werd gesteld.  

Waar verzoeker betoogt dat een verwijdering nakend is, moet wordt vastgesteld dat de bestreden 

beslissing niet noodzakelijk leidt tot een definitieve verwijdering. Zij 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 de 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. 

Er is bijgevolg geen sprake van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 

van het EVRM. 

Het vijfde middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

 

 

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

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN C. VERHAERT 

 


