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 nr. 106 665 van 12 juli 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 Indiase nationaliteit te zijn, op 18 december 2012 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 29 oktober 2012 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 4 januari 2013 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 mei 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat Bart KEUSTERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat Edda MATTERNE die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Bij beslissing van 29 oktober 2012 werd zijn recht op verblijf van meer dan drie maanden beëindigd met 

bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

“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 of nietig verklaard. 

Uit de gegevens van het rijksregister blijkt dat betrokkenen op 29.03.2012 uit de echt gescheiden zijn. 
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Betrokkene ondertekende op 12.06.2012 een document waarbij hem werd gevraagd bewijzen voor te 

leggen van zijn socio-economische en culturele integratie zoals gesteld in artikel 42quater, §1, derde lid 

van de wet van 15.12.1980. 

Betrokkene legt als bewijzen enkel een attest van het ABVV voor waaruit blijkt dat hij werkloos is, 

bewijzen van cursussen Nederlands voor anderstaligen, Nederlands tweede taal, attest van inburgering, 

een bewijs niet ten laste OCMW, een ziektekostenverzekering en een medisch attest. 

Uit het medisch attest blijkt dat betrokkene gezond is en dat de gezondheidstoestand van betrokkene 

dus geen bezwaar vormt om terug te keren naar het land van herkomst. 

Wat de andere bewijzen betreft, dient gezegd te worden dat aangezien betrokkene volgens de attesten 

Nederlands tweede taal reeds sedert 2005 in België is, betrokkene bijzonder weinig bewijzen kan 

aanbrengen die aantonen dat betrokkene in de voorbije jaren socio-economisch en cultureel 

geïntegreerd is of op zijn minst inspanningen gedaan heeft om te integreren. 

Verder blijkt uit het administratief dossier dat betrokkene in België geen familieleden heeft terwijl hij in 

India wel nog zijn ouders en broer heeft. 

Alles in overweging nemend moet besloten worden dat betrokkene geen bewijzen heeft aangebracht die 

aantonen dat betrokkene in die mate geïntegreerd is in België dat een terugkeer naar zijn land van 

herkomst schadelijk zou zijn.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“EERSTE MIDDEL; schending van artikel 42quater van de vreemdelingenwet en kennelijke 

appreciatiefout en schending van de formele en materiële motiveringsplicht, de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen (…).De overige 

aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering vast die op de 

verwerende partij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan machtsoverschrijding. Deze 

motiveringsplicht heeft “drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit 

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden”. 

Deze verplichting houdt in dat de beslissing op grond waarvan de vestiging geweigerd is aan verzoeker 

niet alleen uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn, maar dat de motieven aangehaald in de bestreden 

beslissing ook afdoende moeten zijn. Bijgevolg moet de omvang van de motivering aangepast zijn aan 

het belang van de beslissing alsook dat de ingeroepen redenen van toepassing moeten zijn en de 

beslissing moeten verantwoorden. De Staatssecretaris of zijn gemachtigde hield geen rekening met de 

duur van het verblijf van de betrokkene in het Rijk. Eisende partij arriveerde in 2005 in België. Hij verblijft 

dus reeds minstens 7 jaar ononderbroken op het grondgebied. Het langdurig verblijf van eisende partij 

wordt niet betwist door de verwerende partij, doch verwerende partij laat na om deze te betrekken in zijn 

beoordeling, terwijl dit een belangrijk element is die moet beoordeeld worden indien verwerende partij 

een einde wil stellen aan het verblijf. De wet stelt duidelijk dat verwerende partij rekening moet houden 

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. Met al deze elementen moet rekening worden gehouden. Door met één 

van deze elementen geen rekening te houden door te verwijzen naar de andere elementen, schendt 

verwerende partij artikel 42quater Vreemdelingenwet en zijn motiveringsplicht. Bovendien slaat 

verwerende partij de bal ook mis waar deze stelt dat betrokkene in België geen familieleden heeft terwijl 

hij in India wel nog zijn ouders en broer heeft. Eisende partij stelt zich de vraag op welke informatie 

verwerende partij zicht steunt om te stellen dat hij in België geen familieleden heeft en wel nog enkel in 

India. Eisende partij stelt vast dat deze motivering allesbehalve overeenstemt met de werkelijkheid. 

Eisende partij is in België ten laste van zijn broer en diens gezin. Zijn broer SINGH Sucha die geboren is 

te Kachhwa (India) op 09.04.1977, heeft ook de Belgische nationaliteit. Hiervan wordt het bewijs 

toegevoegd aan huidig verzoekschrift. Eveneens worden de geboorteaktes van eisende partij als deze 

van zijn broer toegevoegd aan huidig verzoekschrift. Deze geboorteaktes bewijzen dat het effectief zijn 

broer betreft. Tevens vormt eisende partij met zijn broer en diens gezin een gezin. Hij is immers ten 

laste van zijn Belgische broer SINGH Sucha die geboren is te Kachhwa (India) op 09.04.1977 en diens 

gezin. Met dit element werd ook helemaal geen rekening gehouden. De motivering van de beslissing is 

dan ook niet correct. Door deze motivering schendt verwerende partij artikel 42quater 

Vreemdelingenwet en diens motiveringsplicht. Verwerende partij is tevens van oordeel dat eisende partij 

niet aantoont dat hij socio-economisch en cultureel geïntegreerd is. Eisende partij begrijpt niet wat 

verwerende partij allemaal nog verwacht van eisende partij. Eisende partij toont aan dat hij het nodige 
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heeft gedaan om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Hij heeft ook aangetoond de 

inburgeringscursus te hebben gevolg. Aan huidig verzoekschrift voegt eisende partij ook nog 

verklaringen op eed toe van personen die verklaren dat hij zich goed heeft aangepast aan de Belgische 

maatschappij en dus wel degelijk geïntegreerd is. De argumentatie van verwerende partij kan dan ook 

niet weerhouden worden gezien deze artikel 42quater Vreemdelingenwet en motiveringsplicht schendt.” 

 

Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“TWEEDE MIDDEL: schending van het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding 

van bestuurshandelingen, zorgvuldigheidsbeginsel. Verwerende partij heeft het zorgvuldigheidsbeginsel 

geschonden. Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van 

eisende partij. De verwerende partij heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht. Dit 

maakt dan ook onbehoorlijk gedrag uit van de verwerende partij. De broer van eisende partij en diens 

gezin verblijft in België (supra) en eisende partij is ten laste van deze. De broer van verwerende partij 

heeft bovendien de Belgische nationaliteit. Niettemin oordeelt verwerende partij dat eisende partij geen 

familie heeft in België. Bovendien heeft eisende partij voldoende inspanningen geleverd om 

geïntegreerd te geraken in de Belgische maatschappij (supra). Niettemin oordeelt verwerende dat dit 

niet het geval zou zijn. Overigens verblijft eisende partij reeds meer dan 7 jaar in België doch 

verwerende partij legt dit gegeven gewoon naast zich neer door te verwijzen naar de onvoldoende 

inspanningen die zouden zijn geleverd, quod non. De beslissing van verwerende partij moet om deze 

redenen vernietigd worden, gezien het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden.” 

 

2.2.2. In het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 42quater, de artikelen 2 en 3 

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de 

materiële motiveringsplicht. Tevens voert hij de kennelijke appreciatiefout aan. In het tweede middel 

voert hij de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Gezien in beide middelen in essentie dezelfde kritiek wordt naar voor gebracht, worden het eerste en 

het tweede middel samen behandeld. 

 

Verzoeker betoogt dat verwerende partij geen rekening zou hebben gehouden met de duur van zijn 

verblijf in België, met name sinds 2005. Hij werpt op dat hij in België ten laste is van zijn broer (en diens 

gezin), en voegt bij het inleidend verzoekschrift de geboorteakte en de Belgische identiteitskaart van zijn 

broer. 

De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden beoordeeld in functie van de 

gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen van een beslissing kon beschikken. Het bestuur 

kon op het moment van het tot stand komen van de bestreden beslissing geen rekening houden met de 

nieuwe overtuigingsstukken die verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift. Deze stukken kunnen derhalve 

niet dienstig worden aangevoerd, (cf. RvS 1 september 1999, nr. 81.172, RvS 19 november 2002, nr. 

112.681). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 12 juni 2012 werd uitgenodigd om bewijzen voor te 

leggen zijn socio- culturele integratie, overeenkomstig artikel 42quater, §1, derde lid van de 

vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker legde een attest van de VDAB voor, waaruit blijkt dat hij werkloos is, bewijzen van cursussen 

Nederlands voor anderstaligen, attest van inburgering, een bewijs van het niet ten laste zijn van het 

OCMW en een medisch attest. 

 

Het oordeel van de verwerende partij dat uit het administratief dossier niet blijkt dat familieleden van 

verzoeker op het grondgebied verblijven, vindt steun in het dossier. 

 

Verzoeker toont niet aan dat de verwerend partij op de hoogte was van de opgeworpen verwantschap 

op het moment waarop de bestreden beslissing werd genomen. In het attest van gezinssamenstelling 

van 12 juni 2012, dat door verzoeker werd voorgelegd, blijkt dat de personen die op hetzelfde adres als 

verzoeker verblijven, niet aan hem zijn verwant. Noch bevat het dossier enig ander bewijs van 

verwantschap. 
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Het is gelet op voorgaande niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te stellen: “Verder blijkt 

uit het administratief dossier dat betrokkene in België geen familieleden heeft terwijl hij in India wel nog 

zijn ouders en broer heeft.” 

 

In het kader van het socio-economisch onderzoek verklaarde verzoeker niet dat hij ten laste zou zijn van 

zijn broer, zodat hij de verwerende partij niet toeliet om dit element te onderzoeken. 

 

Uit het verslag aan de verwerende partij, opgesteld door de politiediensten van het arrondissement 

Hasselt op 28 oktober 2011, blijkt bovendien dat verzoeker verklaarde op die datum bij zijn broer te 

verblijven in de Spiegelstraat 33, te Sint- Truiden, terwijl hij in het kader van het gevoerde socio- 

economisch onderzoek verklaarde te verblijven in de Lepelstraat, 33,. te Sint-Truiden. 

 

Verzoeker kan evenmin worden gevolgd waar hij meent dat de verwerende partij geen rekening zou 

hebben gehouden met de duur van zijn verblijf in het Rijk. in de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk 

gemotiveerd dat hoewel verzoeker sinds 2005 in België is, hij weinig bewijzen kan aanbrengen dat hij in 

die periode socio- economisch en cultureel geïntegreerd zou zijn.  

 

Het is gelet op voorgaande niet kennelijk onredelijk van de verwerende partij om te stellen: “Betrokkene 

legt als bewijzen enkel een attest van het ABVV voor waaruit blijkt dat hij werkloos is, bewijzen van 

cursussen Nederlands voor anderstaligen, Nederlands tweede taal, attest van inburgering, een bewijs 

niet ten laste OCMW, een ziektekostenverzekering en een medisch attest. (…) Wat de andere bewijzen 

betreft, dient gezegd te worden dat aangezien betrokkene volgens de attesten Nederlands tweede taal 

reeds sedert 2005 in België is, betrokkene bijzonder weinig bewijzen kan aanbrengen die aantonen dat 

betrokkene in de voorbije jaren socio-economisch en cultureel geïntegreerd is of op zijn minst 

inspanningen gedaan heeft om te integreren.” 

 

Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond. 

 

2.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan: 

 

“DERDE MIDDEL: schending van het artikel 8 EVRM. Eisende partij verblijft sinds 2005 in België en 

heeft alhier zijn familiaal en sociaal leven uitgebouwd. Het centrum van zijn sociale en economische 

belangen ligt in België. Eisende partij benadrukt andermaal dat hij ten laste is van zijn broer en diens 

gezin. De broer heeft daarnaast ook nog de Belgische nationaliteit. Een terugkeer naar zijn land van 

herkomst zal hem dan ook onnoemelijk veel schade brengen, in tegenstelling tot hetgeen verwerende 

partij voorhoudt. Deze situatie valt onder artikel 8 EVRM. Naast het recht op eerbiediging van het recht 

op een familie -en gezinsleven beschermt artikel 8 EVRM ook het recht op de eerbiediging van het 

privé-leven. Het begrip "privé-leven" omvat onder meer het recht op het ontwikkelen en het 

onderhouden van relaties met anderen. “Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn 

privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis”. Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat; 

“Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor 

zover bij de wet is voorzien 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 

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

betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in zover zij bij 

de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische 

samenleving. In casu is evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8,2° EVRM. Huidige 

beslissing is volgens de mening van eisende partij in strijd is met de Verdragsrechtelijke bepalingen als 

bepaald in artikel 8 EVRM (Recht op privéleven en gezinsleven). De regels die het recht vermeld in 

artikel 8.1 EVRM beperken, dienen overeenkomstig art. 8.2. EVRM: 

- 1. duidelijk te zijn (legaliteit), 

- 2. strekken tot bescherming van legitieme belangen en dus niet gebaseerd zijn op willekeur, 

- 3. noodzakelijk zijn in een democratische samenleving (noodzakelijkheid). 

Aan de 3de vereiste is in casu geenszins voldaan, integendeel: hoe kan de verwerende partij 

verantwoorden dat het noodzakelijk is in een democratische maatschappij om eisende partij naar India 

terug te doen keren? Door te stellen dat hij aldaar familie heeft en niet in België, voldoet de verwerende 

partij hier niet aan, zeker ook nog eens gezien dit gegeven niet overeenstemt met de werkelijkheid en hij 

wel familie heeft in België. Uit het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven vloeit 

overigens niet alleen een plicht voort voor de overheid om zich van inmenging in het gezinsleven te 

onthouden, maar ook een actieve verplichting, met name die maatregelen nemen die inherent zijn aan 

een effectieve eerbiediging van het gezinsleven (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek 
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EVRM, Deel 2 Artikelsgewijze commentaar, Volume 1, p.740). Dat er bovendien geen grondige 

afweging is gebeurd tussen enerzijds het leed welke bij eisende partij zou worden veroorzaakt door het 

feit dat eisende partij voor onbepaalde tijd het land zou moeten verlaten, en anderzijds het door 

verwerende partij nagestreefde legitieme doel (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). Eisende partij is derhalve van oordeel dat artikel 8 EVRM werd 

geschonden.” 

 

2.3.2. Verzoeker werpt op dat het centrum van zijn belangen in België ligt en dat hij in het Rijk verblijft bij 

en ten laste is van zijn broer, die de Belgische nationaliteit heeft, zodat een terugkeer naar zijn land van 

herkomst hem onnoemelijk veel schade zou berokkenen. 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt 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 Europees Hof voor de Rechten van de Mens bevestigde in onder meer Samsonnikov v. Estonia op 

algemene wijze dat het begrip "gezinsleven" geen betrekking heeft op volwassenen die niet tot het 

kerngezin behoren en die niet aangetoond hebben afhankelijk te zijn van hun familieleden. "However, 

the Court has previously held that the existence of "family life" cannot be relied on by applicants in 

relation to adults who do not belong to the core family and who have not been shown to have been 

dependent members of the applicants' family (see Slivenko v. Latvia [GC], no. 48321/99, § 91, ECHR 

2003-X; see also Kwakye-Nti and Dufie v. the Netherlands (dec.), no. 31519/96, 7 November 2000, and, 

more recently, A.H. Khan, loc. cit., and Anam v. the United Kingdom (dec.), no. 21783/08, 7 June 

2011)." ( Samsonnikov v. Estonia, EHRM, Judgement, 3 oktober 2012, n° 52178/10, §81) 

 

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./ Finlandr § 150) . De 

beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is 

een feitenkwestie. In dit verband merkt de Raad op dat daar waar de gezinsband tussen partners, 

alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt verondersteld, ligt het anders in de relatie tussen 

broers en zussen. Bij de beoordeling of er al dan niet een gezinsleven bestaat, moet rekening worden 

gehouden met alle indicaties die verzoeker dienaangaande aanbrengt, zoals bv. het samenwonen, de 

financiële afhankelijkheid van de ene broer of zus ten aanzien van de andere, de afhankelijkheid van de 

ene broer of zus ten aanzien van de andere, de reële banden tussen beiden. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is moet nagezien worden 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 (EHRM 28 november 1996, 

Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). 

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

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

(EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

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. 
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Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en 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. 

 

Waar verzoeker zich beroept op het feit dat hij ten laste zou zijn van zijn broer en diens gezin, dient te 

worden opgeworpen dat hij hiervan niet het minste bewijs voorlegt. Uit het administratief dossier blijkt 

dat verzoeker niet inwoont bij zijn broer. Verzoeker brengt geen bewijzen aan waaruit zijn financiële 

afhankelijkheid blijkt. Hij laat na op een andere manier dienstig aan te tonen dat de reële banden tussen 

hem en het gezin van zijn broer, dusdanig sterk zijn, dat hij tot dat kerngezin zou behoren.  

 

Noch laten zijn verklaringen toe vast te stellen dat in zijn hoofde hinderpalen aanwezig zijn voor het 

leiden van een gezinsleven elders. Hij laat na een minimum aan bewijzen aan te brengen dat hij in zijn 

land van herkomst geen familieleven kan leiden met zijn ouders of andere naaste familieleden. 

 

Bovendien moet er, opdat een vreemdeling zich op artikel 8 van het EVRM zich zou kunnen beroepen, 

niet alleen sprake zijn van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en diens gezin, het moet 

ook nagenoeg onmogelijk zijn voor de vreemdeling om in zijn land van oorsprong een familieleven te 

leiden. 

 

De bewijslast ter zake ligt bij verzoeker, die in het kader van het socio-economisch onderzoek de 

gelegenheid heeft gekregen om zijn persoonlijke situatie toe te lichten. 

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden.  

 

Verzoeker maakt geen schending van artikel 8 EVRM aannemelijk. 

 

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.  
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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 twaalf juli tweeduizend dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. L. JANS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

L. JANS M. MILOJKOWIC 

 


