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 nr. 112 420 van 22 oktober 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 13 juli 2012 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten van 12 juni 2012. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 5 september 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

25 september 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. KEMPINAIRE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker huwde mevr. F. O. op 13 januari 2012 in Zogora (Marokko). Verzoeker die verblijfsrecht 

geniet in Spanje, kwam aan in het Rijk op 29 februari 2012 en diende diezelfde dag een aanvraag in tot 

verblijf op basis van gezinshereniging. Hij werd hierbij in het bezit gesteld van een ontvangstbewijs van 

een aanvraag voor toelating tot verblijf onder bijlage 15bis. 

 

1.2. Op 4 april 2012 werd de aanvraag om machtiging tot verblijf, onder bijlage 15quater, onontvankelijk 

verklaard omdat verzoeker niet alle in artikel 12bis, § 2 van de vreemdelingenwet bedoelde bewijzen 

had voorgelegd, met name ontbraken: een gelegaliseerde geboorteakte, een geregistreerd huurcontract 

of eigendomstitel, een uittreksel uit het strafregister, bewijzen van stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen, een medisch getuigschrift en een bewijs van aansluiting bij een ziekteverzekering. 
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Diezelfde dag werd toestemming tot het afleveren van een aankomstverklaring geldig tot 28 mei 2012 

gegeven. 

 

1.3. Op 5 april 2012 werd verzoeker in bezit gesteld van een aankomstverklaring, geldig tot 28 mei 

2012. Hierop maakte hij op 16 april 2012 de ontbrekende documenten over per fax. 

 

1.4. Op 17 april 2012 werd een brief gericht aan de gemeente waarbij hij op de hoogte zou worden 

gebracht van het feit dat hij een deel van de nodige documenten had overgemaakt, zonder daar effectief 

een nieuwe aanvraag aan toe te voegen. Het gebrek aan een geldige aanvraag tot gezinshereniging op 

grond van artikel 10 van de vreemdelingenwet werd samen met de toelichting dat de aanvraag 

evengoed tot een negatieve beslissing had geleid indien die wel op geldige wijze was ingesteld 

geweest, omdat verzoeker niet had aangetoond dat zijn echtgenote over voldoende stabiele en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikte, aan verzoeker ter kennis gebracht op 21 april 2012. 

 

1.5. Zijn raadsman verstuurde op 10 mei 2012 een brief met toelichting omtrent zijn situatie, samen met 

loonfiches van zijn echtgenote, een kopie van zijn Spaanse verblijfskaart en van zijn 

aankomstverklaring. 

 

1.6. Op 12 juni 2012 werd verzoeker bevolen om het grondgebied te verlaten onder de bijlage 13. De 

beslissing werd op 18 juni 2012 ter kennis gebracht. Tegen die beslissing stelde hij een op 13 juli 2012 

een beroep tot nietigverklaring in. Dit is de bestreden beslissing. 

 

Op 27 juli 2012 werd hij in kennis gesteld van de onontvankelijkheid van zijn aanvraag om machtiging 

tot verblijf onder bijlage 15quater.  

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten – model B 

Reden ven de beslissing  

Artikel 7, eerste lid, 2°: aankomstverklaring verstreken op 28.05.2012…“ 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel als volgt luidt:  

 

“Onverminderd de meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de Minister of 

zijn gemachtigde aan de vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer 

dan drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een 

bepaalde datum te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 

12° bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde datum te verlaten afgeven.”  

 

2.2. Bijgevolg beschikt de minister c.q. de staatssecretaris niet meer over een discretionaire 

bevoegdheid wanneer artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de wet van 15 december 1980 dient 

toegepast te worden. In casu werd de bestreden beslissing op grond van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet genomen. De verzoekende partij betwist evenmin de feitelijke motieven van de 

bestreden beslissing. Bij een eventuele vernietiging van het thans bestreden bevel vermag de 

staatssecretaris niet anders dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 

1980, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat de aankomstverklaring is verstreken, een bevel te 

verlenen om het grondgebied te verlaten. Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing kan 

de verzoekende partij geen nut opleveren. 

 

2.3. Het EVRM primeert op de vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader van 

onderliggende procedure de gegrondheid te onderzoeken van de middelen die gestoeld worden op een 

schending van de hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern 

beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan 

worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de 

manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 

juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders 

over oordelen zou het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 

216.837). 
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2.4. In casu wordt in het verzoekschrift de schending opgeworpen van de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM. De ontvankelijkheid van het ingesteld beroep hangt in casu dan ook samen met de conformiteit 

van de bestreden beslissing met de artikelen 3 en 8 van het EVRM. 

 

2.5. Aangezien uit hetgeen hierna volgt, blijkt dat geen schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM 

wordt aangetoond, dient de Raad te concluderen dat het ingestelde beroep niet ontvankelijk is bij gebrek 

aan belang. 

 

2.6.1. In een derde middel voert verzoeker de schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

2.6.2. Verzoeker licht dit middel als volgt toe: “Derde middel: schending van artikel 8 EVRM. Artikel 8 

van het EVRM bepaalt als volgt: "1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn 

familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. 2. Geen inmenging van enig openbaar 

gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit recht dan voor zover bij de wet is voorzien 

en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lans veiligheid, de openbare 

veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het 

voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen Uit hetgeen supra werd gesteld blijkt duidelijk dat 

op het ogenblik van het indienen van de aanvraag van een verblijfskaart verzoeker voldeed aan de 

voorwaarden zoals deze zijn vooropgesteld door artikel 10 e.v. Vreemdelingenwet. Met andere 

woorden, nu verzoeker duidelijk heeft aangetoond onder toepassingsgebied van voornoemde artikelen 

te vallen, meent verzoeker dan ook - gelet op de niet diligente handelswijze van tegenpartij - dat dit een 

schending uitmaakt van art. 8 EVRM. In MAROKKO heeft verzoeker geen enkel middel van bestaan 

alsmede geen enkel dicht familielid meer. 

 

Teneinde zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM, dient verzoekers gezinsleven te 

vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Er moet in casu nagegaan 

worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van 

het EVRM ( EHRM, Gül teen. Zwitserland, 19 februari 1996, 23218/94). Het begrip 'gezinsleven' in het 

voormelde artikel 8, eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk van het nationaal 

recht dient te worden geïnterpreteerd. De vreemdeling dient aannemelijk te maken dat hij een feitelijk 

gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet sprake zijn van een 

effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie . Uit de stukken zoals deze 

voorliggen moge duidelijk zijn dat verzoeker gehuwd is met een Marokkaanse onderdane welke een 

onbeperkt verblijfsrecht geniet in België. De echtgenote van verzoeker is op heden zwanger. De 

bevalling van het eerste kindje van verzoeker en zijn echtgenote is voorzien op 01.12.2012. In casu 

meent verzoeker dan ook terecht te kunnen stellen dat er sprake is van een gezinssituatie in de zin van 

artikel 8 EVRM. Verzoeker beseft ter dege dat indien kan worden aangenomen dat er sprake is van een 

gezin, dan nog artikel 8, tweede lid van het EVRM in ogenschouw dient te worden genomen. Lid 2 van 

voornoemd artikel 8 stelt dat slechts een schending wordt toegestaan voor zover is voldaan aan de 

legaliteits-, legitimiteits- en proportionaliteitsvoorwaarden. Ter zake dient verwerende partij een afweging 

te maken tussen het algemeen belang en het belang van de vreemdeling (RvSt, 2 oktober 2000, nr. 

89.967) om aan de legaliteits- legitimiteits- en proportionaliteitstoets te voldoen. In casu werd enkel op 

een standaardwijze gemotiveerd, doch werd niet naar het belang van de vreemdeling in casu gekeken. 

 

Men kan dan ook de gedane afweging niet als een ernstige en geloofwaardige afweging beschouwen. 

De reden (legitimiteitstoets) moet ingegeven zijn vanuit het belang van nationale veiligheid, openbare 

orde, economisch welzijn, voorkomen wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Er 

dient met andere woorden een belangenafweging plaats te vinden tussen het recht op een privéleven en 

het wettig nagestreefd doel (RvSt. 30 oktober 2002, nr. 112.059, JLMB 2003). Deze belangenafweging 

is ook niet terug te vinden in de beslissing gezien een loutere formele motivering met standaardzinnen 

niet kan worden weerhouden, wat in casu het enige is dat verweerster heeft gedaan. De schending 

moet ook in verhouding staan met het nagestreefde doel (noodzakelijkheidstoets - RvSt 25 September 

1996, nr. 61.972,RDE 1996). 

 

Om dit te beoordelen zijn er vier criteria: 

- de zwaarwichtigheid en gewelddadigheid van de feiten (EHRM 10 juli 2003, Benhebbat/ Frankrijk, 

§33) 

-   de banden met het gastland (EHRM 26 September 1997, Hehemit / Frankrijk, §36) 
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-   de banden met het moederland (EHRM 6 november 2001, Brahim Kaya t/ Nederland) 

-   de intensiteit van het geleefde en sociale gezinsleven (EHRM 5 juli 2005 , Uner t/Nederland, nr. 

46410/99). 

 

In casu dient te worden gesteld dat verzoeker geen gewelddadige feiten heeft gepleegd, de banden met 

het moederland hic et nunc uiterst summier, om niet te zeggen nihil zijn. Verzoeker meent dan ook dat 

zij zich terecht kon en kan beroepen op artikel 8 EVRM zodat het middel komt dan ook als gegrond naar 

voor. 

 

In de nota met opmerkingen laat verwerende partij gelden dat gelden dat in casu geen toetsing aan de 

hand van artikel 8 EVRM dient te gebeuren (middel niet ontvankelijk) Verder laat verwerende partij 

gelden dat artikel 8 EVRM een rechtmatige toepassing van de vreemdelingenwet niet in de weg staat. 

 

Verzoeker ontkent niet dat om zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM diens 

gezinsleven dient te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid van het EVRM. Er moet 

in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis 

van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül / Zwitserland, 19 februari 1996, 23218/94). Het begrip 

'gezinsleven' in het voormeld artikel 8,eerste lid van het EVRM is een autonoom begrip dat onafhankelijk 

van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. De vreemdeling dient, aannemelijk te maken 

dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal verblijf in België. Er moet 

sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de 

vreemdeling en zijn familie. De regelmatigheid van een administratieve beslissing dient te worden 

beoordeeld in functie van de gegevens waarover het bestuur te tijde van het nemen van de beslissing 

kon beschikken om deze beslissing te nemen. Verzoeker is gehuwd met een Marokkaanse onderdane 

(verblijfsgerechtigd voor het grondgebied van het Rijk) met wie hij tevens feitelijk samenleeft. Wanneer 

de opeenvolgende beslissingen (cfr supra) van verwerende partij onder de loep worden genomen, tot de 

conclusie dient te worden gekomen dat er - minstens een begin van bewijs is - sprake is van een 

gezinssituatie in de zin van artikel 8 van het EVRM. 

 

Verzoeker erkent dat indien kan worden aangenomen dat er sprake is van een gezin , dan nog artikel 8, 

tweede lid van het EVRM in ogenschouw dient te worden genomen. Wat de eerste voorwaarde van 

artikel 8, tweede lid van het EVRM betreft (legaliteitstoets) dient te worden opgemerkt dat de "inmenging 

van het openbaar gezag" inderdaad bij wet is voorzien. Wat de tweede voorwaarde betreft  

(legitimiteitstoets), dient dan weer te worden vastgesteld dat deze inmenging in casu minstens een van 

de in artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde doelen nastreeft, nl. de vrijwaring van 's lands 

openbare orde. De handhaving van de verblijfsreglementering door de overheid is een middel ter vrij 

waring van 's lands openbare orde. Volgens een vaststaand principe van internationaal recht komt het 

immers aan de staten toe om de openbare orde te verzekeren door, meer in het bijzonder, de toegang 

en het verblijf van niet- onderdanen te regelen. Tevens moet de inmenging noodzakelijk zijn in een 

democratische samenleving of met andere woorden er moet een proportioneel evenwicht bestaan 

tussen de inmenging en de ermee nagestreefde doelstelling (de noodzakelijkheids- of 

proportionaliteitstoets). Om te bepalen of er inmenging in het gezinsleven is 5moet worden onderzocht 

of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating tot verblijf verzoekt dan wel of het gaat om de 

weigering van voortgezet verblijf. Gaat het namelijk om een eerste toelating tot verblijf dan is er geen 

sprake van inmenging en moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om 

het recht op gezinsleven te handhaven (EHRM 28.11.1996, Ahmut / the Netherlands, nr. 21702/93). In 

casu dient verzoeker te erkennen dat er geen sprake is van de weigering van een voortgezet verblijf. 

De beantwoording van de vraag of er dan in casu sprake is van een positieve verplichting leidt tot een 

belangenafweging. Aan de hand van de 'fair balance 'toets zal blijken of er sprake is van een positieve 

verplichting. De 'fair balance ' toets is een afweging van belangen in redelijkheid, welk niet mag leiden 

tot onevenredige hardheid. Deze "fair balance" toets houdt in, dat er een evenwicht moet zij tussen het 

belang van een individu en het belang van de gemeenschap. Per geval moeten de concrete 

omstandigheden worden onderzocht om te kunnen beoordelen of er sprake is van een positieve 

verplichting voor de staat om het recht op gezinsleven te handhaven. Als na de belangenafweging, de 

'fair balance' toets, blijkt dat er geen positieve verplichting voor de staat is, dan is er geen sprake van 

schending van artikel 8 van het EVRM ( EHRM 17.10.1986, Rees / The UK nr 9532/ 81). Verzoeker kan 

in casu enkel en alleen in België een gezinsleven ontwikkelen. 

 

In zijn land van herkomst heeft verzoeker geen enkel middel van bestaan. Inmiddels is het gezin van 

verzoeker verrijkt met een kindje. Het hoeft geen betoog dat verzoeker alhier bij zijn gezin wenst te 

blijven. Deze belangenafweging (cfr supra) is evenwel niet terug te vinden in de bestreden . De 
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schending moet ook in verhouding staan met het nagestreefde doel (noodzakelijkheidstoets - RvSt, 25 

September 1996, nr. 61.972, RDE 1996). Om dit te beoordelen zijn er vier criteria: 

 

- de zwaarwichtigheid en gewelddadigheid van de feiten (EHRM 10 juli 2003, Benhebbat/ Frankrijk, 

§33) 

- de banden met het gastland (EHRM 26 September 1997, Hehemit / Frankrijk, §36) 

- de banden met het moederland (EHRM 6 november 2001, Brahim Kaya t/ Nederland) 

- intensiteit van het geleefde en sociale gezinsleven (EHRM 5 juli 2005 , Uner t/Nederland, 

nr. 46410/99). 

 

In casu dient te worden gesteld dat verzoeker geen gewelddadige feiten heeft gepleegd, de banden met 

het moederland hic et nunc uiterst summier, om niet te zeggen nihil zijn. Verzoeker volhardt dan ook dat 

een schending van artikel 8, eerste lid van het EVRM dient te worden vastgesteld.” 

 

2.6.3. In het derde middel werpt verzoeker de schending van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens op. Hij stelt, samenvattend, dat vermits hij getrouwd is en hij met zijn vrouw 

inmiddels een kind heeft, zijn gezinsleven in België beantwoordt aan de draagwijdte van deze term 

overeenkomstig artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Hij is van mening 

dat hij overeenkomstig deze bepaling een recht op verblijf in België geniet, en dat de thans bestreden 

beslissing daarom had moeten zijn gebaseerd op en bovendien melding had moeten maken van de 

afweging tussen zijn belang en het algemeen belang. Ten slotte stelt hij dat de bestreden beslissing, als 

maatregel, niet proportioneel was ten opzichte van het nagestreefde doel ervan omdat hij geen 

gewelddadige feiten heeft gepleegd tijdens zijn verblijf op het Belgisch grondgebied en de banden met 

het moederland nihil zijn. 

 

2.6.4. De Raad merkt vooreerst op dat verzoekers grieven veeleer betrekking hebben op de beslissing 

van 4 april 2012, die aan de oorsprong ligt van de bestreden beslissing, dan op de bestreden beslissing 

van 12 juni 2012 zelf. 

 

2.6.5. De Raad wijst er op dat in de zaak met rolnummer RvV 106 188, bij arrest met nummer 112 419 

van 22 oktober 2014, reeds geoordeeld werd over verzoekers beroep tegen de beslissing van 4 april 

2012.  

In dat arrest verwerpt de Raad verzoekers beroep.  

 

2.6.6. In de mate dat verzoeker tracht aan te tonen dat in casu elementen bestaan die zich verzetten 

tegen de uitvoering van de bestreden beslissing op grond van artikel 8 van het EVRM, wil de Raad erop 

wijzen dat artikel 8 van het EVRM niet als zodanig het recht om niet uit een bepaald land te worden 

uitgewezen en evenmin het recht om zich in een bepaald land te vestigen waarborgt (P. DE HERT, 

"Recht op privacy" in eds. J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, Artikelgewijze 

Commentaar, Deel 2, 755- 756). Het is vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens dat uit artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet kan worden afgeleid 

dat de staat een algemene verplichting zou hebben om de keuze van de gemeenschappelijke 

verblijfplaats van echtparen te eerbiedingen en gezinshereniging toe te laten (zie, onder meer, EHRM, 

Gül v. Switzerland, 19 februari 1996, § 38 met verwijzing naar Abdulaziz and Others v. United Kingdom, 

28 mei 1985). 

 

2.6.7. Uit deze rechtspraak kan bezwaarlijk worden afgeleid dat artikel 8 van het Europees Verdrag voor 

de Rechten van de Mens an sich personen zou ontslaan van de verplichting om de nationale 

procedures te doorlopen die tot een verblijfsrecht op basis van gezinshereniging kunnen leiden. De 

toepassing van de vreemdelingenwet staat het recht op gezinsleven geenszins in de weg. De 

toepassing van de vreemdelingenwet heeft precies tot doel een wettelijk kader te scheppen binnen 

hetwelk het in artikel 8 van het EVRM vervatte recht kan worden uitgeoefend.  

 

2.6.8. In casu heeft de verwerende partij echter nog niet de kans gehad om ten gronde te oordelen of 

verzoeker overeenkomstig de interne wetgeving en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens het recht op gezinshereniging kan genieten, aangezien hij tot nog toe geen ontvankelijke 

aanvraag in toepassing van artikel 10 van de vreemdelingenwet heeft ingediend. De Raad wijst er op 

dat niets hem in de weg staat om zulks alsnog te doen.  

 

2.6.9. Daarenboven moet worden vastgesteld dat hij over een verblijfskaart voor Spanje beschikt en drie 

maand op zes in België kan verblijven, voor zover hij niet overgaat tot het indienen van een geldige en 
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ontvankelijke aanvraag om machtiging tot verblijf en bewijst dat hij voldoet aan de voorwaarden die voor 

gezinshereniging zijn vastgesteld door de vreemdelingenwet. Om deze redenen kan verzoeker niet 

worden gevolgd wanneer hij stelt dat de bestreden beslissing, als maatregel, onevenredig zou zijn. 

  

2.6.10. Wanneer verzoeker een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

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

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

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

2.6.11. Verzoeker verduidelijkt in het verzoekschrift dat hij gehuwd is met een Marokkaanse die legaal 

verblijfsrecht heeft in België, die tevens moeder is van hun inmiddels geboren kind. Verzoeker meent 

dat de bestreden beslissing hem verhindert met zijn echtgenote en kind een gezin te vormen in.  

 

2.6.12. Wat het bestaan van een gezinsleven betreft  

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker gehuwd is met een Marokkaanse. Dit gegeven wordt 

door de verwerende partij niet betwist. Nu het stuk dat verzoeker neerlegt waaruit blijkt dat zijn huwelijk 

geregistreerd werd, ter ondersteuning wordt aangevoerd van elementen die zich reeds in het 

administratief dossier bevonden, kan de Raad dit in ogenschouw nemen. Tevens blijkt uit de stukken 

van het administratief dossier dat verzoeker melding maakte van het feit dat zijn echtgenote zwanger 

was en inmiddels bevallen is van een kind. Ook dit kan zodoende door de Raad in ogenschouw 

genomen genomen worden. Gelet op voorgaande kan in casu aangenomen worden dat verzoeker een 

effectief gezinsleven heeft in België. Er zijn geen indicaties in het administratief dossier voorhanden die 

wijzen op het tegendeel.  

 

Aangezien het in casu een eerste toegang betreft, is er in deze stand van het geding geen inmenging in 

het gezinsleven van verzoeker. 

 

In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op 

gezinsleven te handhaven. 

  

2.6.13. Betreffende de positieve verplichting 

 

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.  

 

2.6.14. Verzoeker poneert slechts dat de bestreden beslissing hem verhindert een gezin te vormen met 

zijn echtgenote en hun kind in het Rijk, doch toont in casu niet aan dat er ernstige hinderpalen zijn die 

hem beletten om met de personen met wie hij stelt een gezin te vormen, alsnog een gezin kan vormen 

in het Rijk, mits hij via de geijkte procedures van de vreemdelingenwet een legaal verblijf in het Rijk 

aanvraagt in het kader van een gezinshereniging. Verzoeker maakt bovendien evenmin aannemelijk dat 

hij enkel in België met zijn gezin kan samenleven.  

 

2.6.15. De bestreden beslissing heeft voorts niet tot gevolg dat verzoeker enig verblijfsrecht ontnomen 

wordt. Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding van het gezin niet onder de 

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

Varas/Zweden; RvS 4 maart 2002, nr. 104.270 en cf. 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. 

 

2.6.16. Tenslotte kan worden aangestipt dat artikel 8 van het EVRM op zich geen 

motiveringsverplichting omhelst. Verzoeker lijkt immers van mening dat ‘in de motieven van de 

bestreden beslissing de noodzakelijkheid in een democratische samenleving omwille van de inbreuk op 

artikel 8 van het EVRM moet worden opgenomen’, alsook dat uit de motieven moet blijken dat de 

overheid de evenredigheidstoets heeft gedaan. De toepassing van artikel 8 van het EVRM omvat 

evenwel geen dergelijke motiveringsplicht op zich, zodat dit onderdeel faalt in rechte.  
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Het middel is niet gegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig oktober tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


