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 nr. 116 180 van 19 december 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 Turkse nationaliteit te zijn, op 2 oktober 2013 heeft 

ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de beslissing 

van 4 juli 2013 tot intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 3 oktober 2013 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 12 november 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

4 december 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat M. KALIN loco advocaat 

R. AKTEPE en van advocaat E. MATTERNE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de 

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 11 december 1988 trad verzoekster in het huwelijk met dhr. B. A, die sinds 16 augustus 010 in het 

bezit is van een B-kaart. Op 21 december 2011 diende verzoekster bij de Belgische ambassade te 

Ankara een aanvraag in tot verkrijgen van een visum type D met oog op  gezinshereniging. 

Op 18 april 2012 werd de visumaanvraag van verzoekster toegestaan door de gemachtigde van de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie. Op 19 juli 2012 werd 

verzoekster in het bezit gesteld van een A-kaart, geldig tot 18 juli 2013. 
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Op 2 juli 2013 diende verzoekster een aanvraag verlenging A-kaart in. Op 4 juli 2013 nam de 

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie een 

beslissing tot intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten. Deze beslissing werd op 

24 september 2013 aan verzoekster betekend. Dit is de bestreden beslissing. 

 

“BESLISSING TOT INTREKKING VAN VERBLIJF MET BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE 

VERLATEN 

In uitvoering van artikel 11, §2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 26/4, §1 van 

het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt er een einde gesteld aan het verblijf in het Rijk 

van: (…) gemachtigd tot een verblijf op basis van artikel 10 van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen, om de volgende reden. 

□ de betrokkene voldoet niet meer aan één van de voorwaarden van artikel 10 van de wet (artikel 11, 

§2, eerste lid, 1°). 

De vervoegde vreemdeling bewijst niet voldoende dat hij beschikt over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen zoals bepaald in §5 van artikel 10 van de wet van 15,12,1980 om in zijn 

eigen behoeften en deze van zijn familieleden te voorzien, teneinde dat deze laatsten niet ten laste van 

de openbare overheden zouden vallen. 

Op 02.07.2013 vraagt betrokkene verlenging van haar verwijskaart en uit de aangebrachte documenten 

blijkt het volgende : 

*"de referentiepersoon is niet meer aan het werk en beweert geen inkomen te hebben; hij zou wel een 

opleiding gaan volgen en ingeschreven zijn bij de VDAB. 

*een bewijs van goe gedrag en zeden van België werd niet overgemaakt. 

Wat betreft de bepalingen van artikel 11 §2 voorlaatste lid van de wet van 15.12.1980: 

Betrokkene huwde op 11.12.1988 met AB, welke sedert 1993 in België verblijft en sedert 2010 legaal op 

het Belgisch grondgebied. 

Aangezien betrokkene pas in België aangekomen is in 05.2012, weegt de duur van het verblijf niet op 

tegen het niet verlengen van het verblijfsrecht. Betrokkenen leefden tevens 19 jaar gescheiden. Tevens 

kan niet aangenomen worden dat de familiale of culturele en sociale banden met het land van herkomst 

niet meer belangrijk zijn na een verblijf van iets meer dan één jaar in België. Betrokkene verbleef 

immers ruim 42 jaar in Turkije, en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen 

bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst. 

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de 

betrokkene bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 dagen…” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1.1. Verzoekster voert een eerste middel aan: 

 

“Eerste middel. Schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van bestuurshandelingen (hierna: Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen), van artikel 

62 van de Vreemdelingenwet, en van het zorgvuldigheidsbeginsel en het materieel motiveringsbeginsel, 

van art. 42bis, § 1 en artikel 42quater, §1, derde lid van de wet van 15.12.1980. Artikelen 2 en 3 van de 

Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van Vreemdelingenwet bepalen dat de 

administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten worden gemotiveerd. De artikelen 2 en 3 

van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve handeling 

uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en de 

juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. Zo 

stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: "De administratieve beslissingen worden 

met redenen omkleed.[...]" Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele 

Motivering Bestuurshandelingen in de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk 

de feitelijke en de juridische gronden vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis 

zouden hebben van gronden waarop de administratieve overheid zich baseert om een 

(weigeringsbeslissing te nemen. Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele 

Motivering Bestuurshandelingen volgt duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 
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b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissingen - in casu de bestreden 

beslissingen d.d. 09.05.2012 en d.d. 10.07.2012) zowel de feitelijke als de juridische gronden dienen 

vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid. Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering wanneer de 

motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de 

bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer men zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot een dergelijke keuze is gekomen. Met andere woorden, om het 

redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan 

men na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het is de taak van Uw 

Raad om het oordeel van het bestuur onwettig te bevinden wanneer de administratieve beslissing tegen 

alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het 

dispositief volkomen ontbreekt (R.v.St. n° 82.301 van 20 september 1999; R.v.V. arrest n° 43.735 van 

25 mei 2010; R.v.V. arrest nr. 28602 van 11 juni 2009, punt 2.3. in fine en R.v.V. arrest nr. 28599 van 11 

juni 2009, punt 2.4. in fine). Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op zijn 

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding 

(R.v.St. arrest n° 154.954 van 14 februari 2006; R.v.St. arrest n° 167.411 van 2 februari 2007; R.v.V. 

arrest n° 43.735 van 25 mei 2010). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat 

de administratieve overheid bij het nemen van de beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van 

het betreffende dossier en op ALLE daarin vervatte dienstige stukken (R.v.V. arrest n° 43.735 van 25 

mei 2010; R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Het rechtszekerheidsbeginsel in 

combinatie met het vertrouwensbeginsel houdt in dat een rechtsonderhorige erop moet kunnen 

vertrouwen dat de administratieve overheid een vaste gedragslijn zal blijven aanhouden en dat de 

rechtsonderhorige bij het uitblijven van enig handelen van de administratieve overheid ervan mag 

uitgaan dat er geen reden zal bestaan dat het bestuur anders zal handelen dan de schijn die zij heeft 

opgewekt door te verzuimen te handelen. De rechtsonderhorige mag er dan ook op rekenen dat hij niet 

langer in een rechtsonzekere positie verkeerd, zodat hij erop kan vertrouwen dat er geen reden bestaat 

dat de administratie een andere gedragslijn zal aannemen. Het algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur van de hoorplicht houdt in dat een rechtsonderhorige het recht heeft om te worden gehoord of 

om zijn standpunt naar voor te brengen wanneer een administratieve overheid het overweegt om ten 

aanzien van een rechtsonderhorige een ernstige maatregel te nemen gebaseerd om zijn persoonlijk 

gedrag, dat hem als een tekortkoming wordt aangerakend en welke maatregel van aard is om de 

belangen van de rechtsonderhorige zwaar aan te tasten. In casu is de bestreden beslissing op een niet-

afdoende wijze gemotiveerd, daar administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn 

wanneer de motivering duidelijk, juist, pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat 

de bestuurde in alle duidelijkheid kan oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te 

vechten. Bovendien legt het zorgvuldigheidsbeginsel de verwerende partij] de plicht op om beslissingen 

zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 

28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de 

verwerende partij slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante 

gegevens een beslissing mag nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens 

staat ook vast dat het redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te 

bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat (Cf. Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3. in fine en Cf. R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine). De echtgenoot van 

verzoekster, de heer BA, werkt sedert 13.09.2013 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

als arbeider bij A. NV. Hij heeft een nettoloon van meer dan 1.200,00 €. 

Voordien werkte hij bij A. BVBA. De beslissing is kennelijk onredelijk en onzorgvuldig op een voorbarige 

wijze genomen. De echtgenoot van verzoekster was een tijdje werkloos, maar hij heeft NOOIT een 

werkloosheidsvergoeding, noch een OCMW-steun ontvangen. Verzoekster en haar man zijn bijgevolg 

nooit ten laste geweest van de Belgische Staat! BOVENDIEN is er geen behoeftenanalyse gemaakt 

door verwerende partij. De Wet Gezinshereniging van 8 juli 2012 voerde een inkomensvoorwaarde in 

voor gezinshereniging met een Belg (art. 40ter Vreemdelingenwet) of met een derdelander (art. 10 en 

10bis Vw). De Belg of de in België verblijfsgerechtigde derdelander die een gezinslid wil laten 

overkomen, moet een netto-inkomen van 120% van het leefloon (1256,97 euro) bewijzen. Indien hij dit 

inkomen niet aantoont, is de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verplicht om een 'individuele 

behoefteanalyse' te doen. Het is immers mogelijk dat een gezin met een lager inkomen toch in eigen 

behoeften kan voorzien zonder ten laste van de openbare overheid te vallen. De RvV veroordeelde de 

Dienst Vreemdelingenzaken in arrest nr. 78.310 omdat niet uit de beslissing bleek of DVZ deze analyse 
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wel had gedaan. RvV arrest nr. 78.310 van 29 maart 2012 vernietigt de weigeringsbeslissing, op basis 

van de volgende overwegingen: De weigeringsbeslissing van de gezinshereniging bevat geen verwijzing 

naar artikel 42, § 1, tweede lid Vw of naar een onderzoek van de concrete situatie van het gezin. 

Mogelijk hebben de referentiepersoon en haar familie wel voldoende bestaansmiddelen om niet ten 

laste te moeten vallen van de openbare overheden. Het bedrag van 1256,97 euro uit art. 40ter Vw is 

slechts een referentiebedrag. Als dit niet bereikt wordt, mag dit niet tot een automatische weigering 

leiden.  Uit de motivering blijkt nergens dat DVZ verder onderzoek heeft gedaan.” 

 

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. 

 

Verzoekende partij betoogt  dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze zou zijn gemotiveerd 

aangezien de echtgenoot van de verzoekende partij sedert 13 september 2013 met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als arbeider bij A. NV zou werken. 

 

Deze arbeidsovereenkomst was niet aan de gemachtigde ter kennis gebracht op het ogenblik van het 

nemen van de bestreden beslissing, zodat deze geen rekening heeft kunnen houden met dit gegeven, 

dat pas in het kader van onderhavige procedure wordt voorgelegd, en dat zelfs dateert van na het 

nemen van de bestreden beslissing. 

 

De regelmatigheid van een bestuursbeslissing dient te worden beoordeeld in functie van de gegevens 

waarover het bestuur ten tijde van het nemen van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te 

nemen . 

 

Verzoekende partij haalt in haar eerste middel tevens een schending aan van artikel 42bis, § 1 en artikel 

42quater, § 1, derde lid van de vreemdelingenwet.  

 

Verzoekster kan zich niet dienstig beroepen op deze artikelen, daar deze van toepassing zijn op 

familieleden van een Unieburger. Dhr. B.A. werd op 16 augustus 2010 in het bezit gesteld van een B-

kaart door regularisatie, maar is tot op heden nog geen Unieburger. In casu zijn de artikelen 10 en 

volgende van de vreemdelingenwet van toepassing. 

 

Verzoeksters betoog dat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd omdat er geen 

behoeftenanalyse wordt gemaakt, kan niet worden gevolgd. 

 

Vooreerst blijkt uit de bestreden beslissing dat in casu een behoeftenanalyse werd gemaakt. De 

bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“De vervoegde vreemdeling bewijst niet voldoende dat hij beschikt over stabiele, regelmatige en 

voldoende bestaansmiddelen zoals bepaald in §5 van artikel 10 van de wet van 15.12.1980 om in zijn 

eigen behoeften en deze van zijn familieleden te voorzien, teneinde dat deze laatsten niet ten laste van 

de openbare overheden zouden vallen. Op 02.07.2013 vraagt betrokkene verlenging van haar 

verblijfskaart en uit de aangebrachte documenten blijkt het volgende:  

de referentiepersoon is niet meer aan het werk en beweert geen inkomen te hebben; hij zou wel een 

opleiding gaan volgen en ingeschreven zijn bij de VDAB.  

*een bewijs van goed gedrag en zeden van België werd niet overgemaakt.” 

 

De gemachtigde heeft dus wel degelijk alle stukken die werden voorgelegd door de verzoekende partij 

in rekening genomen en heeft op basis van de voorliggende stukken niet op kennelijk onredelijke wijze 
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geoordeeld dat niet voldaan was aan artikel 10 van de vreemdelingenwet. Een schending van artikel 

10ter, § 2, eerste lid van de vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

De gezinsherenging wordt niet automatisch geweigerd wanneer men geen bestaansmiddelen kan 

bewijzen gelijk aan 120% van het leefloon. Zo wordt ook onderzocht of de vreemdeling en zijn gezin nog 

over andere inkomsten beschikken om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te vallen van de 

overheid. 

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat de verzoekende partij zich beperkt tot het louter stellen dat “de 

behoeftenanalyse niet is gemaakt zodat de beslissing moet worden vernietigd” en zich derhalve beperkt 

tot een louter theoretisch betoog zonder in concreto aan te tonen om welke redenen zij meent dat zulke 

behoeftenanalyse tot een andersluidende beslissing had kunnen leiden.  

 

Daarenboven verwijst verzoekende partij naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen zonder daarbij aan te tonen in welke mate de feitelijke omstandigheden die aan de 

grondslag lagen van de vermelde rechtspraak dezelfde zouden zijn zoals deze die in casu aan de 

grondslag liggen. De verwijzing naar de rechtspraak door verzoekende partij is dan ook niet dienstig. 

 

Tot slot betoogt de verzoekende partij dat de gemachtigde rekening diende te houden met de criteria 

zoals vermeld in artikel 11, § 2 voorlaatste lid van de vreemdelingenwet. De door de verzoekende partij 

opgeworpen kritiek kan niet worden gevolgd, daar uit de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de 

gemachtigde hieromtrent wel degelijk heeft gemotiveerd. 

 

“Wat betreft de bepalingen van artikel 11 §2 voorlaatste lid van de wet van 15.12.1980: Betrokkene 

huwde op 11.12.1988 met AB, welke sedert 1993 in België verblijft en sedert 2010 legaal op het 

Belgisch grondgebied. 

Aangezien betrokkene pas in België aangekomen is in 05.2012, weegt de duur van het verblijf niet op 

tegen het niet verlengen van het verblijfsrecht. Betrokkenen leefden tevens 19 jaar gescheiden. Tevens 

kan niet aangenomen worden dat de familiale of culturele en sociale banden met het land van herkomst 

niet meer belangrijk zijn na een verblijf van iets meer dan één jaar in België. Betrokkene verbleef 

immers ruim 42 jaar in Turkije, en haar verblijf in België, haar integratie en opgebouwde banden kunnen 

bijgevolg geenszins vergeleken worden met haar relaties in het land van herkomst.” 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.2.1. Verzoekster voert een tweede middel aan: 

  

“Tweede middel: Schending van artikel 8 van het Europese 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: EVRM). (…). Dit betekent dat inmenging 

gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in zover zij bij de wet voorzien is in het 

belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een democratische samenleving. In casu is 

evenwel niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, 2° EVRM. De rechten op eerbied voor het 

privaatleven zijn fundamenteel. Ze kunnen slechts worden aangetast met het oog op beperkend door de 

E.V.R.M. opgesomde doeleinden. Elke aantasting van deze rechten doet een vermoeden van ernstig 

nadeel rijzen. R.v.St. nr. 81.725, 8 juli 1999 http://www.raadvst-consetat.be (4 februari 2001); A.P.M. 

1999 (samenvatting), 128; De bedoeling van de verwerende partij ligt hierin verzoekster de erkenning 

van om het even welk verblijfsrecht te weigeren. De wil om om het even welk verblijfsrecht te weigeren 

aan de verzoekster vormt een inmenging in haar privéleven die niet verenigbaar is met art. 8.2 E.V.R.M. 

De handhaving van de bestreden beslissing zou een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

teweegbrengen gezien het ertoe zou leiden om gescheiden te leven van haar echtgenoot onevenredige 

schade zou toebrengen aan haar gezinsleven. R.v.St. nr. 79.295, 16 maart 1999 http://www.raadvst-

consetat.be (7 januari 2000); A.P.M. 1999 (samenvatting), 64; , Rev. dr. étr. 1999, 258, noot. Vreemd. 

1998, 329; Verzoekster en haar man hebben als vaste kost slechts de huishuur, die slechts 550 € 

bedraagt. Zij hebben geen andere kosten. TOT SLOT diende verwerende partij bij de beslissing om een 

einde te stellen aan het verblijf rekening te houden met de duur van het verblijf van verzoekster, diens 

leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in het Rijk 

en de mate waarin zij bindingen hebben met hun land van oorsprong. In casu is dit niet correct gebeurd. 

Bijgevolg is er een schending van de formele en materiële motiveringsplicht en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Voor zover, per impossibile, zou geoordeeld worden dat verzoekster zich niet 

kan beroepen op de bescherming van artikel 8 EVRM, schendt de bestreden beslissing alleszins de 
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bescherming geboden aan haar man. Ook hij is gerechtigd op normale wijze zijn gezinsleven te kunnen 

uitoefenen hier in België. Verzoekster heeft geen kans op een gezinsleven in Turkije.” 

 

2.2.2. De verzoekende partij acht de opgeworpen verdragsregel geschonden, doordat de bedoeling van 

de Dienst Vreemdelingenzaken er zou in liggen om het even welk verblijfsrecht te weigeren. De 

verzoekende partij verwijst tevens naar de rechten op huwelijk, die fundamenteel zouden zijn. 

 

Artikel 8 van het EVRM waarborgt de eerbiediging van het recht op gezinsleven en de niet-inmenging 

van enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht. Het artikel 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." 

 

In de gegeven omstandigheden vormt de niet noodzakelijk definitieve verwijdering van het grondgebied 

van de verzoekende partij geen verboden inmenging in de uitoefening door deze laatste van zijn recht 

op privé- en gezinsleven in de zin van dit verdragsartikel. 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). 

 

Het is verweerder toegelaten wetsontduiking tegen te gaan, en daartoe de nodige maatregelen te 

nemen. Bovendien werd reeds geoordeeld dat een mogelijke toepassing van artikel 8 EVRM de 

betrokken vreemdeling niet vrijstelt van het verkrijgen van de vereiste documenten om het Rijk binnen te 

komen, en dat een tijdelijke verwijdering om reden dat hij niet in het bezit is van die documenten dan 

ook geenszins strijdig is met dit verdragsartikel (zie RvS 20 juli 1994, nr. 48.653, RvS 22 februari 1993, 

nr. 42.039). 

 

De beslissing tot intrekking van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten heeft niet tot gevolg 

dat de verzoekende partij van haar echtgenoot 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. 

 

Het spreekt voor zich dat het opleggen van de verplichting aan een gezinshereniger om in te staan voor 

het onderhoud van de personen die hem vervoegen vereist is met het oog op de bescherming van de in 

artikel 8, tweede lid van het EVRM opgesomde belangen. De onbeperkte immigratie van personen die 

niet kunnen terugvallen op een ondersteuning van familieleden zou immers de openbare veiligheid, het 

economisch welzijn en de rechten en de vrijheden van anderen ernstig in het gedrang brengen. 

Verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd in de bewering dat de bescherming die geboden wordt 

door artikel 8 van het EVRM zou verhinderen dat de bestreden beslissing wordt genomen.  

 

De Raad wenst tevens te benadrukken dat door de gemachtigde van de staatssecretaris reeds terecht 

in de bestreden beslissing werd gewezen op het volgende: 

 

“Betrokkene huwde op 11.12.1988 met A. B., welke sedert 1993 in België verblijft en sedert 2010 legaal 

op het Belgisch grondgebied. Aangezien betrokkene pas in België aangekomen is in 05.2012, weegt de 

duur van het verblijf niet op tegen het niet verlengen van het verblijfsrecht. Betrokkenen leefden tevens 

19 jaar gescheiden.” 

 

Verzoekende partij en haar echtgenoot hebben 19 jaar gescheiden geleefd. De vraag stelt zich dan ook 

in welke mate het feit dat zij hier in België anderhalf jaar zouden hebben samen geleefd, kan opwegen 

tegen het feit dat zo een lange periode gescheiden waren. 

  

 

De schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Terwijl de verzoekende partij uiteraard niet dienstig kan voorhouden dat de bestreden beslissing de wil 

impliceert om elk verblijfsrecht te weigeren. Dienaangaande laat de Raad gelden dat de verzoekende 

partij een aanvraag tot gezinshereniging heeft ingediend als echtgenote, zodat de gemachtigde van de 

staatssecretaris niet kennelijk onredelijk heeft geoordeeld dat de verzoekende partij dient te voldoen aan 

de voorwaarden van artikel 40bis van de vreemdelingenwet.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij 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. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

4. 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 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden 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 negentien december tweeduizend dertien 

door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


