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 nr. 106 684 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 Armeense nationaliteit te zijn, op 10 december 2012 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding van 

22 oktober 2012 tot onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf (bijlage 

15quater). 

 

Gezien titel Ibis, 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 tot vaststelling van het rolrecht van 4 januari 2013 met refertenummerX. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 4 juni 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 juni 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VRIJENS 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 

 

1.1. Verzoeker, die verklaart op 15 december 1996 het Rijk te zijn binnengekomen, dient op 16 

december 1996 onder een valse naam een asielaanvraag in. Deze aanvraag wordt definitief afgesloten 

met het arrest van de Raad van State met nummer X van 17 februari 2000, waarbij het ingestelde 

beroep tot nietigverklaring tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen van 

26 november 1998 tot weigering van erkenning van de vluchtelingenstatus wordt verworpen.  
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1.2. Verzoeker komt, onder zijn echte naam, België opnieuw binnen in het bezit van een nationaal 

paspoort voorzien van een door de Franse autoriteiten afgeleverd visum type C geldig van 2 augustus 

1999 tot 1 september 1999. 

 

1.3. Verzoeker treedt op 30 oktober 1999 te Gent in het huwelijk met een Belgische onderdaan en dient, 

in functie van dit huwelijk, op 30 november 1999 een aanvraag tot vestiging in.  

 

1.4. Op 1 september 2000 wordt verzoeker in het bezit gesteld van een identiteitskaart voor vreemde-

lingen.  

 

1.5. De rechtbank van eerste aanleg te Gent verklaart bij vonnis van 4 februari 2010 het huwelijk tussen 

verzoeker en de Belgische onderdaan nietig. Hiertegen wordt een beroep ingesteld bij het hof van 

beroep te Gent. 

 

1.6. Verzoeker treedt op 30 december 2011 te Evergem opnieuw in het huwelijk met de Armeense 

vrouw met wie hij in 1996 naar België kwam, ondertussen gemachtigd tot een onbeperkt verblijf in het 

RIjk. 

 

1.7. Het hof van beroep te Gent verklaart het beroep ingesteld tegen het vonnis van 4 februari 2010 van 

de rechtbank van eerste aanleg te Gent bij arrest van 1 maart 2012 ongegrond.  

 

1.8. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde van de staatssecretaris) neemt op 17 augustus 2012 de 

beslissingen tot intrekking van verzoekers recht op vestiging en tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten.  

 

1.9. Verzoeker meldt zich op 3 september 2012 aan bij de gemeente Evergem om een aanvraag in te 

dienen voor een toelating tot verblijf in functie van zijn nieuwe huwelijk. 

 

1.10. De gemachtigde van de staatssecretaris neemt op 22 oktober 2012 de beslissing tot 

onontvankelijkheid van een aanvraag voor een toelating tot verblijf. Deze beslissing, die op 29 

november 2012 aan verzoeker ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt:  

 

“Met het oog op artikel 12bis, §3, tweede lid of §4, eerste lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen en artikel 26, §2, tweede lid of artikel 26/1, §2, tweede lid van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen  

 

is de aanvraag voor een toelating tot verblijf, ingediend in toepassing van de artikelen 10, 12bis, §1, 

tweede lid van de wet van 15 december betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, door: 

 

[…]  

Nationaliteit: Armenië  

[…] 

 

om de volgende reden onontvankelijk: 

 

o Betrokkene voldoet aan geen enkele voorwaarde van artikel 12bis §1 van de wet. Het nationaal 

paspoort en het toeristisch visum zijn vervallen.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.  

 

2. Over de rechtspleging 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid 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) doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 
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3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 

1991), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van de motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het 

rechtszekerheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel. Tevens betoogt verzoeker dat er sprake 

is van een manifeste beoordelingsfout.  

 

Hij verstrekt volgende toelichting in de synthesememorie: 

 

“[…]  

Dat verweerder heeft nagelaten rekening te houden met de vaststelling dat verzoeker op het ogenblik 

dat hij bij de gemeente Evergem een aanvraag voor toelating tot verblijf als echtgenoot van vreemdeling 

die tot onbeperkt verblijf in België is toegelaten indiende, met name op 3 september 2012, hij nog steeds 

in het bezit was van zijn F+kaart en dus toegelaten tot verblijf van meer dan drie maanden in België (cf. 

stukken 2 en 3). 

 

Dat verzoeker, op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag voor toelating tot verblijf (en op het 

ogenblik van de neerlegging van de in art. 12bis§ 2 bedoelde bewijzen), toegelaten of gemachtigd was 

tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk overeenkomstig art. 12bis§1, 1° Vw. 

 

Dat derhalve verweerder in de bestreden beslissing volkomen onterecht stelde dat verzoeker aan geen 

enkele voorwaarde van art. 12bis §1 van de Vreemdelingenwet voldoet. 

 

Dat immers verzoeker pas op 4 september 2012 door verweerder een bijlage 13 en een beslissing werd 

betekend waarin zijn recht op vestiging werd ingetrokken (cf. stuk 4).  

 

[…] 

Dat nergens uit de motivering van de beslissing tot onontvankelijkheid van een aanvraag voor een 

toelating tot verblijf blijkt dat dat minste onderzoek werd gewijd aan de moeilijkheden en (financiële en 

psychologische) problemen die een terugkeer van verzoeker naar zijn land van herkomst voor 

onbepaalde tijd zouden teweegbrengen in hoofde van verzoeker en verzoekers echtgenote, mevrouw 

[P.N.V.]  

 

Dat vaststaat dat een terugkeer van verzoeker voor onbepaalde tijd naar zijn land van herkomst ernstige 

emotionele, psychologische en financiële schade bij verzoeker en verzoekers echtgenote zal 

berokkenen. 

 

Dat verweerder echter nalaat met de deze vaststelling rekening te houden bij het nemen van zijn 

beslissing. 

 

[…] 

Dat verweerder niet alleen naliet enig onderzoek te voeren naar de gevolgen van een terugkeer van 

verzoeker naar Armenië voor onbepaalde duur op menselijk en financieel vlak voor zijn echtgenote. 

Bovendien liet verweerder na enige afweging door te voeren tussen de "verplichting" in hoofde van 

verzoeker om voor onbepaalde tijd naar zijn land van herkomst terug te keren (teneinde aldaar een 

aanvraag voor een toelating tot verblijf te bekomen) en de ernstige schade welke bij een verwijdering 

van verzoeker zijn echtgenote in België zal lijden.” 

 

3.1.2.1. Er dient te worden vastgesteld dat de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat 

de beslissingen van de besturen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de 

juridische en de feitelijke overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en 

dat deze motivering afdoende moet zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

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

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing.  
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De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Er wordt immers vastgesteld dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 12bis, § 1 van de Vreemdelingenwet om zijn aanvraag om toelating tot verblijf op 

ontvankelijke wijze in te dienen in België bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats. Hierbij wordt 

verduidelijkt dat het toeristenvisum in verzoekers paspoort vervallen is. Deze uiteenzetting verschaft 

verzoeker het genoemde inzicht en laat hem aldus toe de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit 

het door verzoeker neergelegde verzoekschrift en de synthesememorie blijkt trouwens dat hij zowel de 

feitelijke, als de juridische overwegingen kent, zodat het doel dat met het bestaan van de formele 

motiveringsplicht beoogd wordt, is bereikt. Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 blijkt niet.  

 

3.1.2.2. In zoverre verzoeker aangeeft niet akkoord te gaan met de motivering in de bestreden 

beslissing en betoogt dat er sprake is van een manifeste beoordelingsfout, dient het middel te worden 

onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht en dit in het raam van de toepassing 

van artikel 12bis, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 

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; RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Artikel 12bis, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt:  

 

“De vreemdeling die verklaart dat hij zich in één der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, moet zijn 

aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger die bevoegd is voor 

zijn woonplaats in het buitenland. 

 

In de volgende gevallen kan hij zijn aanvraag echter indienen bij het gemeentebestuur van zijn 

verblijfplaats: 

1° indien hij al in een andere hoedanigheid toegelaten of gemachtigd werd tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk en indien hij vóór het einde van deze toelating of machtiging alle in § 2 

bedoelde bewijzen overlegt; 

2° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd, en indien dit wettelijk is vereist, 

hij beschikt over een geldig visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk of partnerschap in 

België, dit huwelijk of partnerschap effectief werd gesloten vóór het einde van deze machtiging en hij 

vóór het einde van deze machtiging alle in § 2 bedoelde bewijzen overlegt; 

3° indien hij zich bevindt in buitengewone omstandigheden die hem verhinderen terug te keren naar zijn 

land om het op grond van artikel 2 vereiste visum te vragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 

consulaire vertegenwoordiger en alle in § 2 bedoelde bewijzen overmaakt, evenals een bewijs van zijn 

identiteit; 

4° indien hij tot een verblijf van maximaal drie maanden is gemachtigd en hij een minderjarig kind is als 

bedoeld in artikel 10, § 1, eerste lid, 4°, tweede en derde streepje of hij de ouder is van een minderjarige 

erkende vluchteling of minderjarige die de subsidiaire bescherming geniet als bedoeld in artikel 10, § 1, 

eerste lid, 7°.” 

 

Verzoeker betoogt dat hij, in tegenstelling tot hetgeen verweerder in de bestreden beslissing heeft 

vastgesteld, op het ogenblik van het indienen van zijn aanvraag voor een toelating tot verblijf in functie 

van zijn Armeense echtgenote wel degelijk voldeed aan de voorwaarde vervat in artikel 12bis, § 1, 

tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet dat hij in een andere hoedanigheid was toegelaten of 

gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk. Hij verwijst hiervoor naar de F+-kaart 

geldig tot 23 augustus 2015 die hij op dat ogenblik nog in zijn bezit had en stelt dat de beslissingen van 

17 augustus 2012 tot intrekking van zijn recht op vestiging en tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten hem pas op 4 september 2012 ter kennis werden gebracht.  

 

De Raad benadrukt evenwel dat, zoals verzoeker zelf ook aangeeft, het recht op vestiging dat ten 

grondslag lag aan de F+-kaart die verzoeker in zijn bezit had reeds bij beslissing van 17 augustus 2012, 

en dus voorafgaandelijk aan zowel de aanvraag voor een toelating tot verblijf als de in casu bestreden 

beslissing, werd ingetrokken op basis van het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’. Hierbij 

werd verwezen naar een arrest van het hof van beroep te Gent waarbij een eerder vonnis van de 
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rechtbank van eerste aanleg te Gent werd bevestigd dat het door verzoeker eerder aangegane huwelijk 

met een Belgische onderdaan – op grond waarvan hij zijn recht op vestiging had verkregen – nietig is 

wegens schijnhuwelijk. De Raad wijst erop dat de nietigverklaring van het huwelijk met terugwerkende 

kracht geldt. Verzoeker kan zich derhalve niet langer beroepen op de voordelen die hem op grond van 

dit huwelijk zijn toegekend (RvS 7 december 2004, nr. 138.115). Verzoekers verblijfstoestand moet 

worden vastgesteld als had zijn eerdere huwelijk met een Belgische vrouw nooit plaatsgevonden. Hieruit 

volgt dat het recht op vestiging van verzoeker naar aanleiding van dit huwelijk als niet bestaande dient 

te worden beschouwd. Verzoeker kan zich derhalve niet beroepen op zijn (ingetrokken) duurzaam 

verblijfsrecht om te betogen dat hij zich op 3 september 2012 bevond in de situatie zoals voorzien in 

artikel 12bis, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat hij op het ogenblik van het 

indienen van de aanvraag voor een toelating tot verblijf in functie van zijn huidige Armeense echtgenote 

die thans onbeperkt gemachtigd is tot verblijf in het Rijk nog steeds in het bezit was van de F+-kaart en 

nog geen kennis had gekregen van voormelde beslissing van 17 augustus 2012 vermag hieraan geen 

afbreuk te doen. 

 

Verzoeker betoogt verder dat verweerder bij het nemen van de bestreden beslissing ten onrechte geen 

rekening heeft gehouden met de “ernstige emotionele, psychologische en financiële schade” die een 

terugkeer naar zijn land van herkomst voor onbepaalde tijd zou berokkenen aan hem en zijn 

echtgenote. De Raad merkt evenwel op dat uit de aanvraag om toelating tot verblijf, zoals vervat in het 

overgemaakte administratief dossier, niet blijkt dat verzoeker heeft aangegeven dat hij buitengewone 

omstandigheden in de zin zoals thans ingeroepen door verzoeker voor de Raad wenste in te roepen 

teneinde de ontvankelijkheid van zijn aanvraag in de zin van artikel 12bis, § 1, tweede lid van de 

Vreemdelingenwet te staven. Verzoeker kan dan ook niet worden gevolgd waar hij stelt dat verweerder 

ten onrechte met deze elementen geen rekening zou hebben gehouden en ten onrechte niet zou 

hebben onderzocht of deze elementen geen buitengewone omstandigheden uitmaken die hem 

verhinderen de aanvraag in te dienen bij de bevoegde Belgische of consulaire vertegenwoordiger in het 

buitenland. 

 

Verzoeker toont verder evenmin aan op welke grond verweerder verplicht was om bij het nemen van de 

bestreden beslissing een afweging door te voeren tussen de verplichting om de aanvraag in te dienen in 

het herkomstland en de schade die een terugkeer naar het herkomstland om aldaar de aanvraag in te 

dienen tot gevolg zou hebben. De Raad wijst erop dat de wetgever in artikel 12bis, § 1, tweede lid, 3° 

van de Vreemdelingenwet een uitzondering heeft voorzien op de regel dat de aanvraag voor een 

toelating tot verblijf vanuit het buitenland dient te worden ingediend indien de aanvrager zich in België 

bevindt en er buitengewone omstandigheden voorhanden zijn die het hem onmogelijk of bijzonder 

moeilijk maken om terug te keren naar het herkomstland om aldaar de aanvraag in te dienen, doch dat 

verzoeker zelf bij het indienen van de aanvraag niet heeft aangegeven dat hij zich in dergelijke 

buitengewone omstandigheden bevindt. Er kan van verweerder niet worden verwacht dat hij telkenmale 

een uitgebreide afweging maakt met betrekking tot mogelijke omstandigheden die een terugkeer zouden 

kunnen bemoeilijken, indien hieromtrent geen enkele aanwijzingen zijn gegeven door de aanvrager zelf.  

 

Een manifeste beoordelingsfout of een schending van de materiële motiveringsplicht is niet aangetoond. 

 

3.1.2.3. Nu geen kennelijke wanverhouding werd aangetoond tussen de overwegingen die de bestreden 

beslissing onderbouwen en het dispositief van deze beslissing kan verzoeker ook niet gevolgd worden 

waar hij stelt dat het evenredigheidsbeginsel of het redelijkheidsbeginsel geschonden werd (RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). De Raad benadrukt in dit verband ook dat het de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet is toegestaan om in strijd met de door de wetgever voorziene voorwaarden een 

aanvraag voor een toelating tot verblijf ontvankelijk te verklaren (Cass.12 december 2005, AR 

C040157F). 

 

3.1.2.4. 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 dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Uit de gegevens van het dossier en uit wat voorafgaat blijkt dat de gemachtigde van de staatssecretaris 

op basis van een correcte feitenvinding tot zijn conclusie is gekomen. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel blijkt derhalve niet.  
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3.1.2.5. Waar verzoeker ten slotte nog een schending van het rechtszekerheidsbeginsel aanvoert, merkt 

de Raad op dat hij in gebreke blijft aan te tonen op welke wijze verweerder bij het nemen van de in casu 

bestreden beslissing dit beginsel zou hebben geschonden. Dit onderdeel van het middel is, gelet op het 

ontbreken van de vereiste precisie, dan ook onontvankelijk.  

 

Het eerste middel is, in zoverre het ontvankelijk is, ongegrond.  

 

3.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van het 

proportionaliteitsbeginsel.  

 

In zijn synthesememorie stelt hij als volgt:  

 

“Dat de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied 

te verlaten dd. 22 oktober 2012, in deze benadering niet gerechtvaardigd/proportioneel is, daar deze 

enkel als gevolg heeft dat verzoekers recht op zijn privé- en gezinsleven, geschonden wordt (nu hij niet 

kan blijven bij zijn echtgenote in België) en dat de overheid geen enkel voordeel heeft bij het nemen van 

dergelijke beslissingen.” 

 

3.2.2. 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." 

 

Aangenomen dat verzoeker en zijn echtgenote een gezin in de zin van artikel 8 van het EVRM vormen, 

dient te worden gesteld dat de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel inhoudt en er 

niet toe strekt verzoekers gezinsleven te verhinderen of te bemoeilijken. Zo strekt de bestreden 

beslissing er slechts toe vast te stellen dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden voorzien in de 

wet om zijn verblijfsaanvraag in België in te dienen, doch belet deze verzoeker op geen enkele manier 

om de rechten op gezinshereniging die hij meent te kunnen laten gelden uit te oefenen via de door de 

wetgever in beginsel voorziene procedure, zijnde via de Belgische diplomatieke of consulaire 

vertegenwoordiger die bevoegd is voor zijn woonplaats of zijn verblijfplaats in het buitenland. In deze 

omstandigheden kan niet worden besloten dat de bestreden beslissing een inmenging in het gezins-

leven van verzoeker uitmaakt of dat verweerder een op hem rustende positieve verplichting heeft 

miskend. Verzoeker kan ook niet worden gevolgd waar hij stelt dat “de overheid geen enkel voordeel 

heeft bij het nemen van dergelijke beslissingen”, daar de handhaving van de verblijfsreglementering 

door de overheid een middel ter vrijwaring van ‘s lands openbare orde is (RvS 3 februari 2004, nr. 

127.708). 

 

Verzoeker maakt met zijn betoog geen schending van artikel 8 van het EVRM of van het 

proportionaliteitsbeginsel aannemelijk. 

 

Het tweede middel is ongegrond.  

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd.  

 

4. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van verzoeker.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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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: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken.  

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

  

 

 


