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 nr. 104 757 van 11 juni 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X  

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat  X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 22 februari 2013 

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

van de staatssecretaris van 15 januari 2013, die een einde stelt aan het recht op 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 februari 2013 met 

refertenummerX. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 26 april 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 mei 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. AVAKYAN, die loco advocaat A. EL MOUDEN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker meldde zich op 5 maart 2008 aan bij de stad Gent, samen met mevr. M. L, die sedert 2002 

een onbeperkt verblijfsrecht geniet in België, om melding te maken van hun voorgenomen huwelijk. Zij 

zijn op 30 mei 2008 in het huwelijk getreden. Verzoeker werd op 12 februari 2009 in het bezit gesteld 

van een bijlage 15bis, met attest van immatriculatie geldig voor 9 maanden. Op 16 november 2009 

diende verzoeker een aanvraag in voor de verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie 

(bijlage 19ter). Mevr. L. bekwam inmiddels de Belgische nationaliteit. Verzoeker werd op 12 mei 2010 in 

het bezit gesteld van een F-kaart. Op 9 december 2011 werd een negatief samenwoonstverslag 

overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 24 februari 2012 verzocht de Dienst 
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Vreemdelingenzaken de burgemeester van de stad Gent om een samenwoonstcontrole te laten 

verrichten. Verzoeker en mevr. L. zijn op 23 maart 2012 uit de echt gescheiden. Op 12 april 2012 werd 

een negatief samenwoonstverslag overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 15 januari 

2013 besliste de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding tot beëindiging van het verblijfsrecht van meer dan drie maanden met 

bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). Dit is de bestreden beslissing: 

 

“Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen. 

Reden van de beslissing: 

Artikel 42quater, 1,4° van de wet van 15.12.1980: het huwelijk met de burger van de Unie die zij 

begeleid of . vervoegd hebben, wordt ontbonden, zoals bedoeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1 of 2°, 

wordt beëindigd. 

Betrokkene is uit de echt gescheiden op 17.01.2012 (Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent). 

Betrokkene werd uitgenodigd om documenten aan te brengen die zijn sociale en economische integratie 

in België aantonen zoals vereist in artikel 42quater, § 1, derde lid van de wet van 15.12.1980. 

Betrokkene legt een contract van onbepaalde duur voor. Aangezien betrokkene geen loonfiches 

voorlegt kan de economische situatie van betrokkene niet verder geavaleerd worden. 

Aangezien betrokkene er voor gekozen heeft geen andere bewijzen voor te leggen; 

aangezien van betrokkene verwacht kan worden dat hij enige moeite doet om bewijzen aan te dragen 

gezien het hier gaat om een verblijfsrecht, kan niet gesteld worden dat op basis van de informatie die uit 

het dossier gefilterd kon worden, het terugkeren van betrokkene naar zijn land van herkomst op enige 

manier schadelijk zou zijn voor betrokkene. 

Het recht op verblijf van betrokkene wordt daarom ingetrokken …“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“Eerste middel: Schending van het artikel 42quater §1, derde lid ter van de Vreemdelingenwet en de 

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/7/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen. Artikel 2 van deze wet impliceert dat bestuurshandelingen uitdrukkelijk moeten 

worden gemotiveerd. Dat dit impliceert dat de beslissing die ter kennis wordt gebracht niet enkel het 

dictum moet omvatten, maar tevens de redenen moet weergeven op grond waarvan de beslissing werd 

genomen. Terwijl artikel 3 van deze wet voorschrijft dat de motivering in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Daarbij moet 

volgens dit zelfde artikel de motivering afdoende zijn, of met andere woorden dat deze pertinent moet 

zijn en duidelijk te maken hebben met de beslissing. Zo wordt verzoekers verzoek tot verdere verblijf 

van meer dan 3 maanden in het kader van de gezinshereniging op het Belgisch grondgebied niet 

aanvaard enkel en alleen omdat verzoeker zou nagelaten hebben om de gevraagde stukken voor te 

leggen. Verzoeker weerlegt deze argumentatie als volgt: Verzoeker meent dat de gemachtigde van de 

Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen de volgende bepalingen miskent, nl. het artikel 42quater 

§1 derde lid van de wet van 15 december 1980; de artikelen 1,2,3 en 4 van de Wet betreffende de 

formele motivering van bestuurshandelingen; van het algemeen beginsel op grond van welk het bestuur 

rekening dient te houden met alle feitelijke elementen ter zake. 

A) Schending van artikel 42quater derde §1 lid Vreemdelingenwet 

Ten onrechte meent de gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor de 

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

de voorwaarden voorzien in het artikel 42quater Vreemdelingenwet niet voldaan werd. Dit artikel stelt: 

(…).Verzoeker voldoet wel degelijk aan de voorwaarden betreffende sociale en economische integratie 

zoals voorzien in het betreffende artikel. Uit de voorgelegde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur 

bij BVBA (…) met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, (…) blijkt dat verzoeker als arbeider 

(onderhoudsman) in dienst is sedert 24/10/2011 (zie bundel C - stukken 17-18 en 19). De verwerende 

partij betwist niet dat dit stuk als bewijs van de tewerkstelling werden voorgelegd. Dit toont aan dat de 

verzoeker eigen inkomsten heeft om in zijn onderhoud te voorzien en geen beroep heeft gedaan op het 

Belgisch sociaal bijstandsstelsel. Evenwel kan het niet betwist worden dat verzoeker geen loonfiches 

heeft voorgelegd die toelieten zijn economische integratie te bewijzen. Het niet voorleggen van de 

loonfiches berust op een pijnlijke vergissing. Inderdaad: de wijkagent die het verblijf en de integratie van 

verzoeker kwam controleren, heeft aan verzoeker medegedeeld dat hij zorg diende te dragen voor de 

loonfiches, en ze goed diende te bewaren in een map. Verzoeker heeft de raad van de politie-inspecteur 

letterlijk genomen. Indien de ven/verende partij aan verzoeker duidelijk zou hebben uitgelegd dat hij 
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kopie diende voor te leggen van de loonfiches, dan zou hij dit zonder verwijl hebben gedaan. Het feit dat 

de directie van (…) verzoeker aanneemt onderhoudsman in zulk een luxe hotel, waar hij toegang heeft 

tot alle lokalen ( gasten kamers - restaurant - bar - conferentie zalen - burelen van directie en 

administratief personeel ) bewijst op zichzelf al de degelijkheid van verzoeker. Hij is aldaar meer dan 15 

maand tewerkgesteld en heeft vanwege zijn werkgever nooit enige opmerking gekregen. Verzoeker 

voert zijn opdracht nauwgezet uit zoals hem opgedragen door de werkgever. In strijd met wat de 

gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid in de beslissing van 15/01/2013 vermeldt, 

heeft het bevel om het grondgebied te verlaten catastrofale gevolgen voor de toekomst van verzoeker. 

De vergissing om de loonbrieven niet voor te leggen is onvergeefbaar, een Griekse tragedie aardig. 

Waar anders kan verzoeker ca. 1.350 € / maand verdienen meer vakantiegeld, dertiende maand enz 

dan bij zijn huidige werkgever (zie bundel C - stukken 1 tot en met 16). Er is een discrepantie tussen de 

door verzoeker begane vergissing van niet mededeling van de loonfiches, en de gevolgen van de 

genomen beslissing van bevel om het grondgebied te verlaten. Het proportionaliteit beginsel vereist dat 

de overheid bij haar beslissing rekening houdt met alle elementen van de zaken met alle betrokkene 

partijen, en met het uiteindelijk doel. De beslissing van de gemachtigde van de Minister van Migratie- en 

Asielbeleid dd. 15/01/2013 miskent het evenwicht dat er moet bestaan tussen alle belangen nl. die van 

het Rijk, de gemeenschap en het individu. De overheid in casu FOD Binnenlandse Zaken - afdeling 

Vreemdelingen zaken had zeer gemakkelijk bij de FOD Financiën en/of FOD Sociale zaken kunnen 

nagaan of verzoeker al dan niet zowel sociaal als economisch geïntegreerd was. Verzoeker is 

voldoende geïntegreerd in het Rijk gezien: 

- hij behoorlijk Nederlands spreekt 

- hij een vaste verblijfplaats heeft 

- hij van goed gedrag en zeden is 

- hij niet ten laste van enige sociaal rechterlijke organisatie ( bv. OCMW, werkloosheidsbureau,...) is 

- hij instaat voor al zijn persoonlijk onderhoud en huisvesting door arbeid in loondienst - hij een 

arbeidscontract voor onbepaalde duur vanaf 24/10/2011 bij (…) te Gent heeft 

- hij een maandelijks inkomen van ca. 1350,00 € meer extra legale voordelen o.a. maaltijdcheque's, 

dertiende maand, vakantiegeld,, ontvangt. 

De onwetendheid van verzoeker dat hij de loonbrieven diende voor te leggen - en niet alleen bewaren in 

een map - mag verzoeker niet ten laste gelegd worden. Uit wat voorafgaat meent verzoeker dat de 

gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen het artikel 42quater §1 derde lid ter van 

de wet van 15 december 1980 niet correct heeft toegepast en geschonden. De economische -en sociale 

integratie in het Rijk van verzoeker kan niet worden betwist. Bovendien heeft de gemachtigde van de 

Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen door geen rekening te houden met bovenvermelde 

elementen artikelen 1,2,3 en 4 van de Wet betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen 

geschonden (zie Infra). Deze middelen zijn bijgevolg gegrond. 

B) Schending van de materiële motiveringsplicht - manifeste beoordelingsfout. 

Dat de verwerende partij een beoordelingsfout heeft gemaakt door bij beoordeling van de sociale en 

economische integratie van verzoeker enkel rekening te houden met zijn tewerkstelling als 

onderhoudsman met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en niet met gevolge 

integratiecursus en de taalopleiding aan het Centrum voor Basiseducatie bij het Leerpunt te Gent (zie 

bundel C - stukken 35 tot en met 39). Uit nazicht van het administratief dossier blijkt dat de ven/verende 

partij geen onderzoek heeft gedaan naar de economische en sociale integratie van verzoeker en dit bij 

gebreke aan stukken. De verwerende partij heeft geen navraag naar deze informatie gedaan en gaat er 

te gemakkelijk vanuit dat verzoeker niet zou zijn geïntegreerd in het Rijk. Het is een schending van de 

materiële motiveringsplicht om met hogergenoemde elementen en de voorgelegde documenten 

betreffende economische en sociale integratie niet te bespreken in de beslissing. Er wordt enkel 

verwezen naar het arbeidscontract, maar er wordt met geen woord gerept over de andere elementen. 

Dat de verwerende partij zich baseert op gebrekkige en onvolledige stukken om tot haar motivering te 

komen. Dat dient te worden opgemerkt dat de motivatie in de bestreden beslissing evenwel niet 

afdoende is gezien er geen rekening wordt gehouden met de integratie van verzoeker zoals hoger 

geformuleerd. De motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29/7/1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurdershandelingen is derhalve geschonden. Dat 

verzoeker bij aangetekend schrijven dd. 13/2/2013 aan de verwerende partij de herziening van de 

bestreden beslissing met overname van alle stukken in huidige procedure aangewend, heeft 

overgemaakt (zie bundel B). De bestreden beslissing is bijgevolg niet naar behoren gemotiveerd. 

Verzoeker kan niet nagaan of de overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste 

feitelijke gegevens. Het middel is in die mate gegrond.” 
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2.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een beslissing niet is 

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

genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover 

hij beschikt. 

 

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoeker bijgevolg de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dat oogpunt wordt 

onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de 

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te 

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, 

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is 

gekomen. 

 

Verzoekers enige kritiek bestaat eruit dat hij sociaal en economisch geïntegreerd zou zijn. Dat geen 

loonfïches werden voorgelegd, zou berusten op ‘een pijnlijke vergissing’, die ‘een Griekse tragedie 

waardig’ zou zijn. Er zou een discrepantie bestaan tussen de gevolgen van deze beslissing voor 

verzoeker en de begane vergissing. Ook zou geen rekening zijn gehouden met zijn integratie. 

 

Artikel 42quater, § 1 van de vreemdelingenwet, zoals van kracht bij het nemen van de bestreden 

beslissing, bepaalt: 

 

“§ 1. In de volgende gevallen kan er door de minister of zijn gemachtigde gedurende de eerste drie 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 : 

1° er wordt een einde gesteld aan het verblijfsrecht van de burger van de Unie die zij begeleid of 

vervoegd hebben; 

2° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, vertrekt uit het Rijk; 

3° de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, overlijdt; 

4° het huwelijk met de burger van de Unie die zij begeleid of vervoegd hebben, wordt ontbonden of 

nietig verklaard, 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; 

5° de familieleden van een burger van de Unie, bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 2° of 3°, vormen 

een onredelijke belasting voor het sociale bijstandsstelsel van het Rijk. 

In de loop van het derde tot het vijfde jaar van hun verblijf als familielid van de burger van de Unie, 

bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 3°, volstaat de motivering gebaseerd op een in het eerste lid 

bedoeld element enkel indien zij aangevuld wordt met elementen die wijzen op een schijnsituatie. 

Bij de beslissing om een einde te stellen aan het verblijf houdt de minister of zijn gemachtigde rekening 

met de duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- 

en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk en de mate waarin hij bindingen heeft 

met zijn land van oorsprong.” 

 

Zoals blijkt uit de stukken van het administratief dossier en ook afdoende wordt gemotiveerd in de 

bestreden beslissing, heeft verzoeker zijn verblijfsrecht in 2010 verkregen in functie van de 

gezinshereniging met zijn echtgenote. Evenwel is gebleken dat verzoeker op 17 januari 2012 uit de echt 

is gescheiden, hetgeen door verzoeker niet betwist wordt. 

 

Aldus heeft de gemachtigde van de staatssecretaris terecht beslist dat er bijkomend onderzoek diende 

te geschieden, teneinde uit te maken of verzoeker nog voldeed aan de verblijfsvoorwaarden. Bij 

schrijven van 17 april 2012, betekend op 28 augustus 2009, van de gemachtigde van de 

staatssecretaris werd verzoeker verzocht volgende bewijzen voor te leggen, en dit uiterlijk op 28 

september 2012: 

- Een arbeidscontract en recente loonfiches of de gegevens van de kruispuntbank voor zelfstandigen 

met betrekking tot zijn/haar onderneming en de documenten waaruit zijn/haar inkomsten als 

zelfstandige blijken 

- Eventueel documenten met betrekking tot andere inkomsten 

- Bewijs bestaansmiddelen andere gezinsleden 

- Bewijs van ziektekostenverzekering (dekking van alle risico’s in België), geen SIS-kaart 

- Bewijs dat verzoeker niet ten laste is van het OCMW 
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- Paspoort met kopies van de bladzijden met de in- en uitreisstempels 

- Medisch attest van betrokkene 

- Heeft verzoeker nog andere gezinsleden die bij hem/haar inwonen? Indien ja, hoe hecht is de band 

met deze personen? 

- Is verzoeker geïntegreerd in de Belgische maatschappij (sociaal en cultureel)? Kan verzoeker hiervan 

bewijzen voorleggen? 

- Heeft verzoeker nog bindingen met het land van oorsprong? Kan verzoeker hiervan bewijzen 

voorleggen? 

- Hoe lang verblijft verzoeker in België? 

 

Per schrijven van 11 september 2012 maakte verzoeker volgende stukken over: 

- Arbeidsovereenkomst 

- Kopie paspoort 

- Bewijs ziekteverzekering 

Er werden geen andere stukken voorgelegd. 

 

In de bestreden beslissing wordt uiteengezet waarom verzoeker niet langer in aanmerking komt voor 

een verblijfsrecht als echtgenoot en wordt verduidelijkt dat verzoeker geen loonfiches heeft voorgelegd, 

of andere bewijzen, zodat niet kon worden vastgesteld dat een terugkeer naar het land van herkomst op 

enige manier schadelijk zou zijn voor verzoeker. 

 

Verzoeker houdt voor dat het niet voorleggen van de loonfiches een pijnlijke vergissing is. Dergelijke 

vergissing kan echter enkel en alleen aan verzoeker zelf worden verweten. De instructies die hem op 28 

augustus 2009 werden betekend, waren afdoende duidelijk. Er werd uitdrukkelijk vermeld door de 

gemachtigde van de staatssecretaris dat ook loonfiches dienden te worden voorgelegd. 

 

Verzoeker kan al evenmin voorhouden dat de gemachtigde van de staatssecretaris diende te motiveren 

over zijn integratie. Hierover werden door verzoeker immers geen stukken overgemaakt. Terwijl het 

verzoek tot herziening van de bestreden beslissing uiteraard niet van aard is afbreuk te doen aan de 

wettigheid van de bestreden beslissing. De geldigheid van een bestuurlijke beslissing dient immers te 

worden beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur kon beschikken bij het nemen van 

de bestreden beslissing. 

 

Het komt niet aan de gemachtigde van de staatssecretaris toe om een bijkomend onderzoek uit te 

voeren, wanneer verzoeker zelf in gebreke blijft. 

 

De gemachtigde oordeelde niet op kennelijk onredelijke wijze dat het verblijf van meer dan drie 

maanden diende te worden beëindigd, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 21). 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“Tweede Middel : Schending van artikel 8 EVRM en het proportionaliteitsbeginsel. Dat het 

gecontesteerd ministerieel besluit in strijd is met artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), ondertekend op 4.11.50 te Rome en 

goedgekeurd bij de Wet van 13.5.55, en met het proportionaliteitsbeginsel. Dat artikel 8 van het EVRM 

bepaalt: (…).Dat de Raad van State te zake heeft gesteld: (…).Dat het proportionaliteitsbeginsel vereist 

dat de beslissing van de overheid rekening houdt met alle elementen van de zaak, met alle betrokken 

partijen en het uiteindelijk doel. De bestreden beslissing moet een evenwicht vormen tussen de 

verschillende belangen. Dat de gevolgen van de gecontesteerde ministeriële beslissing in strijd zijn met 

het doel van de wetten zelf en met het artikel 8 EVRM. In huidig geval zal bij een uitwijzing het recht op 

privé-leven niet worden gerespecteerd. Dat bij het nemen van de bestreden beslissing tot beëindiging 

van het verblijfsrecht en waarbij aan verzoeker bevel werd gegeven om het grondgebied te verlaten 

binnen de 30 dagen en dit op verzoek van de Staatssecretaris van Asiel en Migratiebeleid absoluut 

geen rekening werd gehouden met zijn verblijf in België sedert 2008 en dat er geen banden meer 

aanwezig zijn met zijn land van herkomst. Een verwijdering voor lange duur van verzoeker uit het Rijk 

kan moeilijk verenigd worden met artikel 8 EVRM gezien de overheidsinmenging de rechtsmatige 

belangen van verzoeker schendt. Dat verzoeker onmogelijk een waardig en effectief leven kan leiden in 

Marokko. Dat dit een verregaande ingreep is op zijn recht op een privé- en gezinsleven en derhalve 

schending uitmaakt van het art. 8 E.V.R.M. en van het proportionaliteitsbeginsel. Het Europees Hof voor 
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de Rechten van de Mens aanvaardt dat uitzetting een overheidsinmenging inhoudt op de door het art. 8 

E.V.R.M. gewaarborgde rechten zodat moet worden uitgemaakt of de inmenging gerechtvaardigd is 

onder de tweede paragraaf van dit artikel. Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens  de te nemen maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in 

een democratische samenleving; namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

Dat er telkens de belangen moeten worden afgewogen tussen enerzijds de bescherming van de 

openbare orde en anderzijds het recht op een familieleven. In concreto betekent dit dat de uitwijzende 

staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan het nadeel dat betrokkene hierdoor 

ondervindt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stelde reeds dat een essentieel element 

voor de beoordeling van de proportionaliteit van de maatregel, is de ernst van de door verzoeker 

gepleegde inbreuken. Dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel 

om het grondgebied te verlaten, genomen ten aanzien van verzoeker, in deze benadering niet 

gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op zijn privé- en 

gezinsleven, meer bepaald zijn verblijf in België, waar hij zijn leven en gezin heeft opgebouwd, 

geschonden wordt en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van dergelijke 

beslissing.” 

 

2.2.2. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Het begrip ‘gezinsleven’ in voormeld artikel 8, lid 1 van het EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 

8, lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- 

of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996). 

De vreemdeling dient in zijn aanvraag ten aanzien van het bestuur en ten laatste voor deze tot zijn 

beslissing komt, aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling 

met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een 

voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.  

 

Verzoeker faalt ter zake in de op hem rustende bewijslast. Verzoeker verwijst naar zijn verblijf in België 

sedert 2008 en zijn integratie in het Rijk. 

 

Dergelijke beschouwingen volstaan echter niet opdat het bestaan van een beschermenswaardige relatie 

zou kunnen worden weerhouden. Gewone sociale relaties vallen immers niet onder de bescherming van 

artikel 8 van het EVRM. 

 

Verzoeker toont niet aan dat hij in België een gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM 

onderhoudt. De gewone sociale of zakelijke relaties waar verzoeker op doelt in zijn verzoekschrift vallen 

niet onder de bescherming van het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM (RVS 15 februari 

2005, nr. 140.165). Verzoeker toont geen gezinsleven aan in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Anders dan wat verzoeker voorhoudt vallen gewone sociale of zakelijke relaties principieel niet onder de 

bescherming van artikel 8 van het EVRM. (zie onder meer : RvS 14 november 2005, nr. 151.290; R.v.St. 

nr. 140.615 van 15 februari 2005, nr. RvS 23 januari 2002, nr. 102 840; RvS 22 september 2004,         

nr. 135 236).  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan: 
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“Schending van aan van artikel 17 van de richtlijn 2003/86/EG, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de 

hoorplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het evenredigheidsbeginsel en van de rechten van 

verdediging.  

1. Tenslotte wil verzoeker verwijzen naar het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 

september 2003 inzake het recht op gezinshereniging, waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bij de 

afwijzing van een duurzaam verblijf na gezinshereniging met een burger van de Unie alsnog rekening 

dient te worden gehouden met de aard en de hechtheid van de gezinsband, met de duur van zijn verblijf 

alsmede met het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van herkomst. 

Dat verzoeker, overeenkomstig het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 

2003 inzake het recht op gezinshereniging, diende te worden gehoord omtrent zijn gezins- en 

economische situatie. Dat dit in casu niet is gebeurd !!!! 

2. Dat de verwerende partij gehouden was, alvorens een beslissing te nemen, minstens verzoeker uit 

te nodigen voor een verhoor. Dat de motiverings-en de zorgvuldigheidsverplichting, het 

redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsprincipe en verzoekers rechten van verdediging door 

verweerder ernstig werd geschonden. 

3. Dat verweerder geenszins in de bestreden beslissing motiveerde waarom hij in casu, 

overeenkomstig het art. 17 van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het 

recht op gezinshereniging geen rekening hield met verzoekers langdurig verblijf in België, zijn familiale, 

culturele of sociale bindingen met België, zijn tewerkstelling in België. Dat er door verweerder, in strijd 

met de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003, geen enkele afweging is gebeurd.”  

“Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (R.v.St. 11 juni 

2002, nr. 101.624.) "Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 

2007, nr. 167 411;RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 

houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens 

van het betreffende dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken." (R.v.V. 22 december 2009, nr. 

36.480). "Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, 

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

het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt." (R.v.St. 

20 september 1999, nr. 82.301). "De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de 

materiële motiveringsplicht, niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag in de plaats te stellen van 

die van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel 

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

feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar 

besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624)." (R.v.V. 28 mei 2009, nr. 28.074). 

Aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken niet alle relevante elementen en alle in het dossier vervatte 

dienstige stukken in overweging heeft genomen, in dit geval de inkomenstukken van verzoeker en de 

vermelding dat verzoeker niet naar zijn land van herkomst kan reizen, is het zorgvuldigheidsbeginsel 

geschonden. Door bovenvermelde redenen en het feit dat verzoeker niet kan reizen te negeren werd het 

zorgvuldigheid -en redelijkheidsbeginsel door de verwerende partij geschonden.” 

 

2.3.2. Verzoekers enige kritiek bestaat eruit dat hij niet werd gehoord, hoewel dit zou zijn voorzien in 

artikel 17 van de Richtlijn 2003/86/EG. 

 

De Raad wijst erop dat de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging (hierna: de gezinsherenigingsrichtlijn) geen directe werking toekomt, nu ze is omgezet 

in federale wetgeving, meer bepaald in de artikelen 10 e.v. van de vreemdelingenwet. De vermeende 

schending van een richtlijn kan niet rechtstreeks worden aangevoerd wanneer deze, zoals in casu, werd 

omgezet in de interne wetgeving. De verwijzing naar de gezinsherenigingsrichtlijn is derhalve niet 

dienstig. De Raad wijst erop dat verzoeker zich niet op ontvankelijke wijze kan beroepen op de Richtlijn 

2003/86/EG, die immers werd omgezet in de Belgische wetgeving, en derhalve geen directe werking 

heeft. Ten overvloede weze opgemerkt dat verzoeker zijn verblijfsrecht bekwam als echtgenoot van een 

Belg, zodat niet kan worden ingezien hoe verzoeker meent te kunnen ressorteren onder het 

toepassingsgebied van deze Richtlijn 2003/86/EG. 

 

De bestreden beslissing houdt slechts een beoordeling in van de verblijfstoestand van verzoeker. De 

hoorplicht is in beginsel niet van toepassing op beginselen genomen in toepassing van de 

vreemdelingenwet. 
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In de mate dat verzoeker voorhoudt niet de kans te hebben gekregen om alle nodige inlichtingen naar 

voor te brengen, laat de Raad gelden dat deze kritiek niet ernstig is. Immers werd verzoeker op 28 

augustus 2012 verzocht om bijkomende documenten voor te leggen. Dat verzoeker van deze 

mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, kan verzoeker enkel zichzelf ten kwade duiden. Met zijn 

kritiek wordt geen schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aangetoond. 

 

Het derde 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 elf juni tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


