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 nr. 107 625 van 30 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 Nederlandse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2013 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, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding van 2 april 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om 

het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 6 juni 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juli 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat D. BOGAERT 

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

partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker dient op 12 oktober 2012,  als werknemer of werkzoekende, een aanvraag in tot afgifte 

van de verklaring van inschrijving.  

 

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

Armoedebestrijding neemt op 2 april 2013 de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie 

maanden met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die op 4 april 2013 aan verzoeker 

ter kennis wordt gebracht, is gemotiveerd als volgt:  
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“In uitvoering van artikel 51 § 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, wordt de 

aanvraag van een verklaring van inschrijving, ingediend op 12-10-2012 door […], onderdaan van 

Nederland, […], 

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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

als burger van de Unie. 

Betrokkene heeft de aanvraag gedaan als werknemer/ werkzoekende (artikel 40 § 4, 1° van de wet van 

15- 12-1980). 

Tot staving van zijn aanvraag heeft betrokkene een attest van inschrijving als werkzoekende bij de 

VDAB voorgelegd dd. 13/11/2012 samen met sollicitatiebewijzen, inschrijvingsbewijzen bij 

interimkantoren en bewijzen van zijn interimarbeid over de periode van 10/12/2012 tot 02/01/2013. 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat betrokkene officieel tewerkgesteld was tot 02-01-2013. 

Gelet op het feit dat betrokkene heden niet meer tewerkgesteld is kan hij uiteraard het verblijfsrecht als 

werknemer niet bekomen (artikel 50 § 2,1° van het: K.B. van 08/10/1981). 

 

Daarnaast voldoet betrokkene evenmin aan de voorwaarden om het verblijfsrecht te bekomen als 

werkzoekende. Uit het dossier blijkt namelijk niet dat betrokkene een reële kans op tewerkstelling heeft 

(artikel 50 § 2, 3° van het K.B. van 08/10/1981). 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat betrokkene sinds het indienen van zijn aanvraag 

slechts 7 dagen interimtewerkstelling heeft kunnen bekomen. Uit het administratief blijkt daarenboven 

dat deze tewerkstelling werd beëindigd om reden dat betrokkene op 02/01/2013 niet op zijn werkplek is 

komen opdagen. Sindsdien zijn 3 maanden voorbijgegaan en is hij niet meer aan de slag gegaan. 

Uit geen enkel van de voorgelegde stavingsstukken blijkt dat er binnenkort verandering zou komen in de 

arbeidsituatie van betrokkene. 

Betrokkene toont weliswaar aan ingeschreven te zijn bij de VDAB als werkzoekende en gesolliciteerd te 

hebben naar een job maar buiten de karige interimtewerkstelling heeft dit blijkbaar geen resultaten 

opgeleverd waardoor het dus ook niet onredelijk is te stellen dat betrokkene’s reële kans op 

tewerkstelling niet blijkt uit het dossier. 

 

Gezien al deze elementen dient het recht op lang verblijf aan betrokkene geweigerd te worden. 

 

Aan betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen de 30 dagen.” 

 

Dit is de bestreden beslissing.   

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van verweerder om de kosten van het geding ten laste te leggen van verzoeker. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de beginselen van behoorlijk bestuur 

en meer in het bijzonder van het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“Dat verzoeker verplichten het land te verlaten tot onherstelbare schade voor hem zou leiden, minstens 

een schending van het zorgvuldigheidsprincipe met zich meebrengt. 

 

"Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de overheid slechts na afweging van alle relevante gegevens 

van de zaak een beslissing mag nemen." (R.v.St. (9e k.) nr. 182.450, 28 april 2008, CDPK 2009 

(samenvatting), afl. 2, 340; http://www.raadvst-consetat.be (25 november 2009)). 

 

"Onzorgvuldig optreden wordt een zaak van fair play zo aan dat optreden moedwilligheid ten grondslag 

ligt. Het achterhouden van voor de burger nuttige gegevens, het uitvoeren van vertragingsmanoeuvers 
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in de besluitvorming of integendeel het handelen met overdreven spoed, zijn niet in overeenstemming te 

brengen met het beginsel van de fair play dat, alhoewel niet expliciet als vernietigingsgrond erkend, 

niettemin in een aantal arresten van de Raad van State valt te onderkennen." (A. MAST, Overzicht van 

het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2006, 8.). 

 

Dat het bevel tot verlaten van het grondgebied minstens onzorgvuldig is nu deze beslissing met spoed 

ter kennis van verzoeker is gebracht en geenszins duidelijk en grondig werd onderzocht wat de 

werkelijke bedoelingen zijn van verzoeker bij het betreden van het Belgisch grondgebied, namelijk een 

passende tewerkstelling zoeken. […]” 

 

3.1.2. 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 zich bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens 

van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Verzoeker betoogt dat de thans bestreden beslissing onzorgvuldig werd genomen, nu deze met spoed 

aan hem ter kennis werd gebracht en zonder dat duidelijk en grondig werd onderzocht wat zijn 

werkelijke bedoelingen zijn bij het betreden van het Belgische grondgebied, met name het zoeken van 

een passende tewerkstelling. De Raad stelt evenwel vast dat verweerder bij het nemen van zijn 

beslissing wel degelijk rekening heeft gehouden met het gegeven dat verzoeker in België werk zoekt en 

zijn intenties om een passende tewerkstelling te vinden en is nagegaan of verzoeker op basis hiervan 

recht heeft op een verblijf van meer dan drie maanden in België. Verweerder oordeelde evenwel dat dit 

niet het geval is, nu verzoeker niet heeft aangetoond een reële kans op tewerkstelling te hebben. De 

Raad benadrukt dat het aan verzoeker toekwam om hiertoe bij zijn aanvraag alle vereiste en volgens 

hem nuttige stukken te voegen. Verzoeker toont met zijn betoog niet aan dat verweerder bepaalde 

gegevens opgenomen in het administratief dossier die zouden kunnen leiden tot de vaststelling dat hij 

wel diende te worden beschouwd als werkzoekende zoals bedoeld in artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van 

de Vreemdelingenwet, ten onrechte niet bij zijn beoordeling zou hebben betrokken.  

 

De Raad stelt dan ook vast dat verzoeker in gebreke blijft in concreto aan te tonen op welke wijze de 

bestreden beslissing getuigt van een onzorgvuldig handelen. Een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel kan niet worden aangenomen. 

 

In zoverre verzoeker nog een schending van het fair play-beginsel wenst aan te voeren, merkt de Raad 

op dat verzoeker evenmin met concrete argumenten aantoont dat het bestuur door oneerlijke middelen, 

zoals het achterhouden van gegevens, door vertragingsmanoeuvres of door overdreven spoed, de 

verkrijging van een recht zou hebben bemoeilijkt. Enige schending van dit beginsel van behoorlijk 

bestuur is dan ook evenmin aangetoond. 

 

De uiteenzetting van verzoeker – en zijn algemene en niet nader toegelichte stelling dat hem verplichten 

het grondgebied te verlaten onherstelbare schade zal berokkenen – laat ook niet toe te vast te stellen 

dat enig ander beginsel van behoorlijk bestuur werd miskend. 

 

Het eerste middel is ongegrond.  

 

3.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de artikelen 7, tweede en derde lid 

en 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) en van de materiële 

motiveringsplicht. 

 

Hij licht het middel als volgt toe:  

 

“Doordat de bestreden beslissing stelt dat het bevel om het grondgebied te verlaten wordt gemotiveerd 

door te stellen dat verzoeker niet aantoont te beschikken over een reële kans op tewerkstelling. 

 

Dat deze motivering niet klopt met de werkelijkheid. 

 

Terwijl nochtans ingevolge de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een verplichting rust op de 

verwerende partij om haar beslissingen materieel te motiveren. 
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Zodat de bestreden beslissing nietig is wegens schending van de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. 

 

Toelichting: 

 

Verzoeker is van mening dat de motivering van de bestreden beslissing geenszins strookt met de 

realiteit. 

 

Iedere administratieve rechtshandeling dient materieel en formeel gemotiveerd te worden, wat inhoudt 

dat ze enerzijds moet onderbouwd zijn met redenen en motieven (materiële motiveringsplicht) en 

anderzijds dat deze motieven in de beslissing moeten vermeld worden (formele motiveringsplicht). 

 

Verzoeker liet zich inschrijven bij de VDAB als werkzoekende. 

 

Bovendien dient hij op heden nog altijd en voortdurend sollicitaties in bij verschillende bedrijven en 

werkgevers, zodat er zeker een rëele kans bestaat op tewerkstelling, zulks binnen afzienbare tijd ! 

 

Verzoeker is dan ook volkomen te goeder trouw. 

 

Verzoeker meent dus dat voldoende is aangetoond dat de bestreden beslissing van verweerster is 

gebaseerd op drogredenen en dus de algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt. […]” 

 

3.2.2.1. De formele motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet voorziet dat de 

administratieve beslissingen met redenen worden omkleed. 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.  

 

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

waarvan deze is genomen. Er wordt immers, onder verwijzing naar artikel 51, § 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 (hierna: het Vreemdelingenbesluit), gesteld dat 

verzoekers aanvraag voor een recht op verblijf van meer dan drie maanden als werknemer of 

werkzoekende in de zin van artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet juncto artikel 50, § 2, 

1° en 3° van het Vreemdelingenbesluit wordt geweigerd, omdat hij niet heeft aangetoond te voldoen aan 

de hiertoe geldende voorwaarden. Er wordt toegelicht dat verzoeker op het ogenblik van de bestreden 

beslissing niet langer tewerkgesteld is en derhalve niet kan worden aanzien als werknemer. Verder 

wordt gesteld dat verzoeker evenmin als werkzoekende kan worden beschouwd, nu uit het dossier niet 

blijkt dat hij een reële kans op tewerkstelling heeft. In dit verband wordt erop gewezen dat verzoeker 

weliswaar bewijzen voorlegt dat hij werk zoekt doch dat hij sinds zijn aanvraag op 12 oktober 2012 tot 

op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing slechts 7 dagen interim heeft kunnen 

werken waarbij deze tewerkstelling werd beëindigd omdat verzoeker op 2 januari 2013 niet op zijn 

werkplek is komen opdagen. Er wordt gesteld dat geen stukken voorliggen dat er binnenkort 

verandering zou komen in de arbeidssituatie van verzoeker. De Raad stelt vast dat de motivering van de 

bestreden beslissing pertinent en draagkrachtig is en verzoeker in staat stelt te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van 

de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet is 

niet aangetoond.  

 

3.2.2.2. De door verzoeker aangevoerde schending van de materiële motiveringsplicht dient verder te 

worden beoordeeld in het licht van artikel 40 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 
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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 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

“Iedere burger van de Unie heeft het recht gedurende meer dan drie maanden in het Rijk te verblijven 

indien hij de in artikel 41, eerste lid, bedoelde voorwaarde vervult en hij: 

1° hetzij in het Rijk werknemer of zelfstandige is of het Rijk binnenkomt om werk te zoeken, zolang hij 

kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt om te worden aangesteld”. 

 

Verzoeker betwist de vaststelling in de bestreden beslissing niet dat hij niet meer officieel was 

tewerkgesteld na 2 januari 2013 en derhalve op het ogenblik van het nemen van de bestreden 

beslissing niet kon worden beschouwd als werknemer. 

 

Verzoeker geeft wel aan van mening te zijn dat de motivering in de bestreden beslissing dat hij evenmin 

als werkzoekende kan worden beschouwd niet strookt met de werkelijkheid. Hij wijst er hierbij op dat hij 

zich liet inschrijven bij de VDAB als werkzoekende en dat hij nog altijd en voortdurend solliciteert bij 

verschillende werkgevers. Hij is van oordeel dat hieruit een reële kans op tewerkstelling binnen 

afzienbare tijd blijkt. 

 

De Raad merkt evenwel op dat overeenkomstig artikel 40, § 4, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

is voorzien in twee cumulatieve voorwaarden. Verzoeker moet bij zijn aanvraag aantonen dat hij actief 

naar werk zoekt én dat hij een reële kans maakt om te worden tewerkgesteld. In de bestreden beslissing 

heeft verweerder rekening gehouden met de door verzoeker voorgelegde inschrijving bij de VDAB als 

werkzoekende en met de voorgelegde bewijzen dat verzoeker werk zoekt en op basis van deze 

voorgelegde stukken niet betwist dat verzoeker effectief werk zoekt. Wel weerhield hij dat verzoeker aan 

de hand van de door hem voorgelegde stukken niet heeft aangetoond dat hij een reële kans op 

tewerkstelling heeft. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de motieven op basis waarvan 

verweerder besluit dat geen reële kans op tewerkstelling blijkt niet betwist. Hij geeft enkel aan van 

mening te zijn dat op grond van het enkele gegeven dat hij werkt zoekt reeds zou blijken dat er sprake is 

van een reële kans op tewerkstelling. Dit betoog van verzoeker kan evenwel niet worden gevolgd en is 

niet in overeenstemming met het gegeven dat de wetgever op dit punt duidelijk heeft voorzien in 

afzonderlijke voorwaarden die cumulatief vervuld dienen te zijn. Het gegeven dat verzoeker “volkomen 

te goeder trouw [is]”, doet aan het bovenstaande ook geen afbreuk. Verzoekers goede trouw kan er 

immers niet toe leiden dat hij niet langer dient te voldoen aan de in de wet gestelde 

verblijfsvoorwaarden.  

 

Verzoeker toont niet aan dat de bestreden beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op 

kennelijk onredelijke wijze of met overschrijding van de appreciatiebevoegdheid waarover de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding beschikt. Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt derhalve niet. 

 

3.2.2.3. De uiteenzetting van verzoeker laat ook niet toe te vast te stellen dat enig ander beginsel van 

behoorlijk bestuur werd miskend. 

 

3.2.2.4. In de mate dat verzoeker verder de schending aanvoert van artikel 7, tweede en derde lid van 

de Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat een ontvankelijk middel dient te bestaan uit de voldoende 

en duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze 

waarop, volgens verzoeker, deze rechtsregel of dit beginsel wordt geschonden. Verzoeker beperkt zich 

in casu tot het aanvoeren van een schending van artikel 7 van de Vreemdelingenwet in de hoofding van 

zijn middel, doch zonder aan te duiden op welke wijze deze wetsbepaling wordt geschonden door de 

bestreden beslissing. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk.  

 

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

 

3.3.1. Verzoeker voert in een derde 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).  

 

Hij stelt het volgende:  
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“Doordat de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat verzoeker een bevel werd betekend om het 

grondgebied te verlaten binnen de dertig dagen vanaf de betekening; 

 

Terwijl verzoeker met zijn gezin samenwoont, met die hij – minstens- sinds zijn aankomst in België 

samenleeft; 

 

Zodat de bestreden beslissing nietig is wegens schending art. 8 E.V.R.M.  

 

Toelichting: 

 

Verzoeker woont in België wettelijk samen met zijn levenspartner, met wie hij drie kinderen heeft.  

 

Het is dan ook in het eigen belang van verzoeker om zo vlug mogelijk een passende tewerkstelling te 

vinden.  

 

De bestreden beslissing heeft tot gevolg dat aan verzoeker een bevel werd betekend om het 

grondgebied te verlaten. Dergelijke uitwijzing heeft de facto tot gevolg dat verzoeker zijn familie in België 

moet verlaten en dat deze familie uiteengerukt zal worden, hetgeen uiteraard geenszins de bedoeling 

kan zijn. […]” 

 

3.3.2. 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." 

 

Het is niet betwist dat verzoeker een gezinsleven onderhoudt met zijn levenspartner en kinderen. 

 

De Raad dient vervolgens te onderzoeken of er sprake is van een inmenging in dit gezinsleven. Of 

daarvan daadwerkelijk sprake is, moet worden nagezien of de vreemdeling voor de eerste keer om een 

toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van een voortgezet verblijf.  

 

In casu dient te worden vastgesteld dat het een eerste binnenkomst van verzoeker betreft. In deze 

situatie 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 niettemin onderzocht 

worden of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op een 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). 

 

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 
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Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker op geen enkele wijze aantoont dat er ernstige hinderpalen zijn die hem 

verhinderen om met zijn partner – die eveneens de Nederlandse nationaliteit heeft – en hun kinderen in 

Nederland of elders te verblijven en dat een verblijf in België de enige mogelijkheid is om een gezin te 

vormen. Er blijkt dan ook geenszins dat hij zijn gezin in België zal moeten verlaten en dat het gezin 

noodzakelijkerwijze uiteengerukt zal worden. De bestreden beslissing verhindert ook niet dat verzoeker 

alsnog in eigen hoofde een verblijfsrecht van meer dan drie maanden verkrijgt indien hij aantoont te 

voldoen aan de voorwaarden hiertoe of dat hij, mits voldaan aan de voorwaarden, een verblijfsrecht 

verkrijgt voor een verblijf van meer dan drie maanden in het kader van een gezinshereniging met zijn 

partner en kinderen die hier wel beschikken over een recht op verblijf van meer dan drie maanden. 

Onder deze omstandigheden valt de eventuele – niet onontkoombare – scheiding van het gezin niet 

onder de verantwoordelijkheid van de Belgische overheden (EHRM 20 maart 1991, 15.576/89, Cruz 

Varas/Zweden; RvS 4 maart 2002, nr. 104.270 en cfr. M. Van De Putte, “Straatsburg gaat vreemd”, 

T.Vreemd.1994, 3-16) en kan, in casu, geen schending van artikel 8, eerste lid van het EVRM worden 

vastgesteld.  

 

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

 

Het derde middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker 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 

 

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 juli tweeduizend dertien door: 

 

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

 

mevr. N. DENIES, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

N. DENIES I. CORNELIS 

 


