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 nr. 110 825 van 27 september 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 Mauritiaanse nationaliteit te zijn, op 28 maart 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten van 28 februari 2013. 

 

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 15 april 2013 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 augustus 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

11 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. CRISPIN, die loco advocaat R. SUKENNIK verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat N. DE POORTERE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoekster diende op 24 september 2012 een aanvraag in voor een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, als partner duurzame relatie. Op 4 oktober 2012 diende verzoekster een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet. Op 28 

februari 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding een beslissing, houdende de weigering van het verblijf van meer dan 

drie maanden, met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de bestreden beslissing: 
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“BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET BEVEL OM 

HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

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

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 24/09/2012 werd 

ingediend door: 

Naam: L. 

Voorna(a)m(en): Marie Nathalie 

Nationaliteit: Mauritius 

Geboortedatum : (…)1965 

Geboorteplaats: Olivia, Bel Air 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…) 3130 BEGIJNENDIJK om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

Betrokkene heeft niet op afdoende wijze aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben van 

tenminste twee jaar met haar partner, zoals vereist door de wet van 15.12.1980. Betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de 

aanvraag of dat zij elkaar tenminste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben. 

Betrokkene legt volgende bewijzen voor: 

-Verklaringen op eer door derden: De aangebrachte verklaringen van derden betreffende de relatie 

kunnen niet in overweging genomen worden als voldoende bewijs van de duurzame en stabiele relatie. 

Immers, deze verklaringen kunnen niet getoetst worden op hun feitelijkheid en waarachtigheid. 

-De voorgelegde detailbijlage en verbruiktoelage van Telenet vermelden alleen het adres van de Belg. 

Op deze bijlagen werd niet expliciet de naam van betrokkene vermeld. Tevens gaat het louter om 

gesprekken uit 2012. Op basis van deze documenten is bijgevolg onvoldoende bewezen dat 

betrokkenen duurzame en stabiele relatie hebben van tenminste twee jaar. 

Er is bijgevolg niet voldaan aan de hierboven vermelde criteria en het recht op verblijf wordt daarom 

geweigerd aan betrokkene. 

Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen…“ 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van: artikel 8 van het EVRM , artikel 22 

van de Grondwet, de artikelen 2 en 3 van de wet d.d. 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen, artikel 62 van de vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel 

en tevens zou er sprake zijn van een manifeste beoordelingsfout. Verzoekster acht de voormelde 

rechtsregels geschonden, doordat de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding geen afdoende onderzoek zou hebben gevoerd naar 

een mogelijke schending van artikel 8 van het EVRM of artikel 22 van de Grondwet. Verzoekster laat 

uitschijnen dat er in hoofde van de gemachtigde een positieve plicht zou bestaan om verblijfsrecht aan 

verzoekster toe te kennen met het oog op gezinshereniging. 

 

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 verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt en verzoekster 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. 

 

De bestreden beslissing maak uitdrukkelijk melding van de volgende elementen: 
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- verzoekster heeft niet op afdoende wijze aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben van 

tenminste twee jaar met haar partner.  

- verklaringen op eer door derden kunnen niet in overweging genomen worden als voldoende bewijs van 

de duurzame en stabiele relatie.  

- de voorgelegde detailbijlage en verbruiktoelage van Telenet vermelden alleen het adres van de Belg. 

Op deze bijlagen werd niet expliciet de naam van betrokkene vermeld. Er is bijgevolg niet voldaan aan 

de hierboven vermelde criteria en het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene.  

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt afdoende om welke redenen de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding heeft 

geoordeeld dat diende te worden besloten tot de weigering van het verblijf van meer dan drie maanden, 

met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). 

 

Verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij van mening is dat artikel 8 van het EVRM zou vereisen 

dat uit de motieven van de bestreden beslissing moet blijken dat de overheid tot een onderzoek van de 

eventuele schending van artikel 8 van het EVRM is overgegaan. Het volstaat dat de overheid dit 

impliciet heeft gedaan. Artikel 8 omvat geen dergelijke motiveringsplicht (Raad van State nr. 205.942 

van 29 juni 2010).  

 

Verzoekster dient zowel het bestaan van een beschermenswaardig privéleven, als de wijze waarop dit 

door de bestreden beslissing zou zijn geschonden op voldoende nauwkeurige wijze aannemelijk te 

maken, opdat een schending van artikel 8 van het EVRM kan worden aangenomen. 

 

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." 

 

Verzoekster kan niet gevolgd worden in haar betoog dat een toetsing aan de hand van artikel 8, tweede 

lid van het EVRM dient te gebeuren. Verzoekster heeft immers voor de eerste keer om toelating 

verzocht en de bestreden beslissing betreft geen weigering van een voortgezet verblijf. 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna afgekort EHRM) is van oordeel dat er geen 

inmenging is en derhalve geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM 

dient te gebeuren indien het om een eerste toelating gaat. 

 

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). 

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM.  

 

In casu toont verzoekster niet aan dat zij het voorgehouden gezinsleven niet elders kan leiden. 

Verzoekster beperkt zich tot de bewering dat zij op grond van haar relatie zou moeten worden 

gemachtigd tot verblijf, doch deze kritiek doet geen afbreuk doen aan de afdoende motivering van de 

bestreden beslissing. 
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Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

Aldus kan de opgeworpen schending van artikel 8 van het EVRM niet worden aangenomen.  

 

Het EHRM heeft inzake immigratie 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 biizonder in de uitoefening van ziin 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). 

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens neemt inderdaad aan dat uit artikel 8 van het EVRM 

niet kan worden afgeleid dat een vreemdeling er een staat toe kan verplichten om hem op zijn 

grondgebied te gedogen door het enkele feit te opteren voor een levensgezel die op dat grondgebied 

vermag te verblijven (cf. VAN DE PUTTE, M., “Straatsburg gaat vreemd. De vreemdeling in de 

jurisprudentie van de Straatburgse organen”, T. V.R. 1994, (3), 12). De Staat is dus gemachtigd om de 

voorwaarden hiertoe vast te leggen. De minister kan oordelen dat het belang van de staat voorrang 

heeft op dat van de vreemdeling die hier onwettig verblijft (zie RvS 28 juli 1992, nr. 40.061, R.A.C.E. 

1992, z.p.). 

 

De verwerping van verzoeksters aanvraag heeft niet tot gevolg dat verzoekster van haar partner wordt 

gescheiden, doch enkel dat zij tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid er terug te keren 

nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van de nodige documenten voor een regelmatige 

binnenkomst in het Rijk. De bestreden beslissing houdt geen absoluut verbod in om het Belgisch 

grondgebied binnen te komen en er te verblijven, verzoekster dient evenwel te voldoen aan de door de 

vreemdelingenwet opgelegde binnenkomst- en verblijfsvereisten (zie ook RvS 4 mei 2007, nr.170.806). 

 

De schending van artikel 8 van het EVRM wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

Uit de bepalingen van artikel 22 van de Grondwet blijkt evenzeer dat het recht op eerbiediging van het 

gezinsleven niet absoluut is. De verwerende partij merkt op dat verzoekster op geen enkele wijze het 

motief van de bestreden beslissing betwist, met name dat geen afdoende bewijzen werden voorgelegd 

van een duurzame en stabiele relatie in de zin van artikel 40bis van de vreemdelingenwet. Artikel 22 van 

de Grondwet kan niet worden uitgelegd dat er in hoofde van de overheid een algemene verplichting 

bestaat om een vreemdeling op zijn grondgebied te gedogen. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. In een tweede middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 159 van de 

Grondwet en de artikelen 33 en 105 van de Grondwet. Verzoekster voert aan dat de auteur van de 

bestreden beslissing niet de vereiste bevoegdheid zou hebben. Tevens meent verzoekster dat artikel 52 

van het vreemdelingenbesluit van 8 oktober 1981 ongrondwettelijk is. Verzoekster acht de voormelde 

rechtsregels geschonden, doordat artikel 52 van het vreemdelingenbesluit bepaalde bevoegdheden 

toekent aan “het gemeentebestuur”, terwijl artikel 33 van de Grondwet zou verbieden dat 

beslissingsbevoegdheid zou toekomen aan een niet-verkozen autoriteit. Bovendien zou artikel 105 van 

de Grondwet een delegatie in strijd met het voormelde principe in de weg staan.  
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2.2.2. De Raad stelt vast dat de door verzoekster ontwikkelde argumenten gericht zijn tegen artikel 52 

van het vreemdelingenbesluit, en niet tegen de in casu bestreden beslissing. Dergelijk beroep kan niet 

ontvankelijk worden ingesteld voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen vermag niet een oordeel te vellen over een wettelijke bepaling an sich. 

 

Een beroep tot nietigverklaring moet krachtens de artikelen 39/2, § 2 en 39/82, § 1, eerste lid van de 

vreemdelingenwet een beslissing of bestuurshandeling tot voorwerp hebben. Desbetreffend dient voor 

het begrip ‘beslissing’ teruggegrepen worden naar de inhoud die de Raad van State er in zijn 

contentieux aan geeft (Gedr. St. Kamer, 2005-206, nr. 2479/001,83). 

 

Immers bepaalt artikel 39/2, § 2 van de vreemdelingenwet aangaande de beoordelingsbevoegdheid van 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

 

“§ 2. De Raad doet uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige beroepen 

wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 

overschrijding of afwending van macht.” 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kan enkel de wettigheid van de bestreden beslissing nagaan, 

maar kan daarbij niet de wet zelf beoordelen aan de hand van de door verzoekster opgeworpen 

schending. De gevraagde beoordeling kan dan ook niet worden gemaakt door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Bovendien merkt de Raad op dat verzoekster niet aannemelijk maakt welk belang zij bij haar kritiek zou 

hebben, aangezien de bestreden beslissing op grond van artikel 52, § 4, 5e lid van het 

vreemdelingenbesluit door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding werd genomen en niet door het gemeentebestuur. 

Verzoekster kan derhalve niet dienstig voorhouden dat de auteur van de bestreden beslissing 

onbevoegd zou zijn. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

2.3.1. In een derde middel beroept verzoekster zich op een schending van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen,  artikel 62 van 

de vreemdelingenwet, de artikelen 3, 8 en 13 van het EVRM en het beginsel van behoorlijk bestuur. Er 

zou tevens sprake zijn van een manifeste beoordelingsfout. Verzoekster meent dat de voormelde 

rechtsregels werden geschonden, doordat de bestreden beslissing werd genomen terwijl de aanvraag 

tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de vreemdelingenwet nog hangende was. 

Verzoekster heeft kritiek op het feit dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd over deze 

aanvraag en de buitengewone omstandigheden.  

 

2.3.2. Het loutere feit dat een aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet hangende was, heeft geen invloed op de verblijfsstatus van verzoekster. De Raad 

merkt op dat niet valt in te zien om welke reden de aanvraag tot verblijfsmachtiging zou moeten worden 

betrokken bij de in casu bestreden beslissing. Daarnaast dient te worden benadrukt dat een aanvraag 

om machtiging tot verblijf de uitvoerbaarheid van een bevel om het grondgebied te verlaten niet 

opschort (RvS 6 april 2000, nr. 86.715; RvS 22 juli 2002, nr. 109.500; RvS 6 februari 2004, nr. 127.903; 

RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 3 juni 2004, nr. 132.036; RvS 7 januari 2005, nr. 138.946; RvS 20 

november 2006, nr. 164.950) en evenmin verhindert dat een bevel om het grondgebied te verlaten wordt 

betekend (RvS 3 juni 2004, nr. 132.036). Het indienen van een aanvraag die erop gericht is een 

verblijfsmachtiging te verkrijgen, heeft immers geen invloed op de verblijfsstatus van de vreemdeling 

(RvS 12 januari 2007, nr. 166.626). Dienvolgens valt niet in te zien waarom verweerder deze aanvraag 

zou moeten betrekken bij de motivering van de thans bestreden beslissing.  

 

De Raad laat gelden dat verzoekster de concrete motieven van de bestreden beslissing, met name dat 

geen afdoende bewijs werd geleverd van een duurzame en stabiele relatie, niet betwist in het derde 

middel.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten moet niet nader worden gemotiveerd, aangezien dit bevel een 

loutere vaststelling uitmaakt van de onregelmatige verblijfssituatie van verzoekster, zodat er geen 

beoordelingsmarge bestaat in hoofde van het bestuur voor de aflevering van dit bevel maar deze een 

gebonden bevoegdheid heeft. 
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Het loutere feit dat verzoeksters aanvraag tot verblijfsmachtiging overeenkomstig artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet bij het nemen van de bestreden beslissing nog hangende was, doet geen afbreuk 

aan het feit dat de gemachtigde van de staatssecretaris een bevel moest afgeven in toepassing van 

artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet, gelet op het illegaal verblijf van verzoekster. 

 

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 zevenentwintig september tweeduizend 

dertien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 

 


