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 nr. 119 322 van 21 februari 2014 

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 Egyptische nationaliteit te zijn, op 9 september 2013 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20) van 

31 juli 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 18 september 2013 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 31 december 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

24 januari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

 Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat V. VANDERMEEREN verschijnt 

voor de verzoekende partij en van attaché F. MONDELAERS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 8 februari 2013 een aanvraag indient voor een 

verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van partner in een duurzame 

relatie. 

 

1.2. Op 31 juli 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot 
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weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 

20). Dit is de bestreden beslissing, die op 8 augustus 2013 ter kennis gebracht wordt. 

 

De motieven van de bestreden beslissing luiden als volgt: 

 

“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 zijn 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: Deze voorgelegde verklaringen op eer kunnen niet in overweging 

genomen worden als afdoende bewijs van de stabiele en duurzame relatie gezien ze niet op hun 

feitelijkheid en waarachtigheid getoetst kunnen worden. 

-Er werd een factuur van Selexion bijgevoegd maar de naam van betrokkene werd er handmatig 

bijgeschreven, deze kan niet dienen als bewijs van de duurzame relatie. 

-Er werden verschillende kassatickets voorgelegd van aankopen, o.m. in MediaMarkt: deze zijn 

gedateerd 21/10/2011, 11/10/2012 en 07/01/2013. Gezien deze data zijn de facturen te recent om te 

kunnen dienen als bewijs dat betrokkenen elkaar tenminste twee jaar kennen. Evenmin zijn ze 

voldoende bewijs dat betrokkenen één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag. 

Immers, er werden geen andere, officiële documenten voorgelegd waaruit blijkt dat betrokkenen effectief 

sinds 21/10/2011 samenwonen. Een gezamenlijk adres op een factuur kan bekomen worden op basis 

van louter een verklaring en is bijgevolg op zichzelf onvoldoende bewijs. 

-Op de voorgelegde lijsten van de telefoon staan alleen telefoonnummers en kan er bijgevolg niet 

nagegaan worden of betrokkenen met elkaar hebben gecommuniceerd. 

-De bijgevoegde foto's zijn niet voorzien van een datum, bijgevolg kan er niet nagegaan worden of 

betrokkene elkaar al 2 jaar kennen. 

-De bijgevoegde attesten van inburgering en van het huis Nederlands dienen niet als bewijs van de 

duurzame relatie. 

Het recht op verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene en het Al van betrokkene dient te worden 

ingetrokken. Aan de betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 

30 dagen. Wettelijke basis Art 7, §1, 2° legaal verblijf in België verstreken.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. De verwerende partij werpt een exceptie van onontvankelijkheid op daar zij van mening is dat de 

verzoeker in zijn verzoekschrift geen middel ontwikkelt tegen de bestreden beslissing. 

 

Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State moet onder “middel” worden begrepen de voldoende 

duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de 

bestreden rechtshandeling wordt geschonden  (RvS 17 december 2004, nr. 138 590; RvS 4 mei 2004, 

nr. 130 972; RvS  1 oktober 2006, nr. 135 618). 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in haar verzoekschrift onder meer de schending van de 

materiële motiveringsplicht aanvoert en daarbij stelt “Dat er tal van bewijsstukken zijn overgemaakt en 

men niet stelt waarom deze niet voldoende zouden zijn; Dat beide partners minstens vanaf 21.10.2011 

samenwonen en zulks bewijzen aan de hand van facturen; Dat deze facturen plots niet meer voldoende 

bewijskracht hebben.” Hieruit blijkt duidelijk op welke wijze de verzoekende partij de materiële 

motiveringsplicht geschonden acht. 

 

Nu de verzoekende partij in haar verzoekschrift ten minste één middel heeft opgeworpen, kan de door 

de verwerende partij opgeworpen exceptie niet worden aangenomen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1. In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht. In 

een derde middel voert de verzoeker de schending aan van het beginsel van behoorlijk bestuur, van het 
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beginsel van fair play, het rechtszekerheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. De verzoeker voert ook aan dat er sprake is van machtsoverschrijding. 

 

De middelen worden als volgt uiteengezet: 

 

“EERSTE MIDDEL: 

-schending van de materiële motiveringsplicht; 

Deze motiveringsplicht heeft drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

1. motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit 

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden 

Dat de overheid verplicht is in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

grondslag liggen van de beslissing; Dat deze motieven ook afdoende moeten zijn; 

Dat zij deze overwegingen niet opgenomen heeft in haar beslissing; Dat verzoekster niet de exacte 

motieven kent van de weigering; 

Dat er tal van bewijsstukken zijn overgemaakt en men niet stelt waarom deze niet voldoende zouden 

zijn; Dat beide partners minstens vanaf 21.10.2011 samenwonen en zulks bewijzen aan de hand van 

facturen; Dat deze facturen plots niet meer voldoende bewijskracht hebben.... 

DERDE MIDDEL: 

Schending van beginsel behoorlijk bestuur, beginsel van fair play, rechtzekerheidsbeginsel en 

machtsoverschrijding, zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel; 

Het beginsel van de fairplay houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het nemen van 

een besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen; 

Dat er tal van bewijsstukken zijn overgemaakt in de loop van de procedure omtrent de duur van de 

relatie en de samenwoonst; Dat hier geen rekening mee gehouden werd;” 

 

Door hun onderlinge samenhang worden deze middelen samen behandeld. 

 

3.2. In de rechtspraak wordt doorgaans geen toepassing wordt gemaakt van “het” beginsel van 

behoorlijk bestuur als zelfstandige rechtsnorm maar van diverse beginselen van behoorlijk bestuur. De 

verzoekende partij laat na te expliciteren welk beginsel van behoorlijk bestuur zij geschonden acht en uit 

haar betoog kan dit evenmin afgeleid worden. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk. 

 

3.3. Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

zijn beoordeling in de plaats te stellen van de administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van 

zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de beoordeling 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 Raad wijst er op dat het zorgvuldigheidbeginsel de overheid de verplichting oplegt 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 zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over 

alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande 

echter dat de aanvrager van een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen 

dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen. (RvS 12 maart 2013, nr. 

222.809). In die zin wijst de Raad erop dat de zorgvuldigheidsverplichting die rust op de 

bestuursoverheid evenzeer geldt ten aanzien van de rechtsonderhorige of, in het kader van een 

wederkerig bestuursrecht, de burger.  

De Raad benadrukt dat waar de bestreden beslissing uitspraak doet over een door de bestuurde 

gevraagd voordeel, quod in casu, er op gewezen dient te worden dat de vreemdeling de nodige 

documenten moet aanbrengen opdat de verwerende partij kan beoordelen of de verzoekende partij aan 

de wettelijke voorwaarden voldoet. De verplichting die in casu rust op de vreemdeling, kadert bijgevolg 

in de wederkerige zorgvuldigheidsverplichting (RvS 28 april 2008, nr. 182.450).  

 

Het redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel 

dat oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 20 september 

1999, nr. 82.301). 
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De aangevoerde schendingen van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel worden onderzocht in het licht van 40bis 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) op grond waarvan de beslissing is genomen. 

 

3.4. Artikel 40bis, §2, 2° van de vreemdelingenwet, zoals vervangen door artikel 8 van de wet van 8 juli 

2011 tot wijziging van de vreemdelingenwet wat betreft de voorwaarden van gezinshereniging, luidt als 

volgt: 

 

“§ 2. Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd 

2° de partner, die hem begeleidt of zich bij hem voegt, met wie de burger van de Unie overeenkomstig 

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) bewijzen een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie te onderhouden. 

Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond : 

- indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

onafgebroken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

- ofwel indien de partners bewijzen dat zij elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de 

aanvraag, kennen en het bewijs  leveren  dat  zij  regelmatig,  telefonisch,  via briefwisseling of 

elektronische berichten met elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand 

aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen 

betreffen; 

- ofwel indien de partners een gemeenschappelijk  kind hebben; (…)” 

 

De Raad wijst erop dat de vreemdelingenwet uitdrukkelijk stelt dat bewijzen dienen te worden 

neergelegd van een duurzame en stabiele partnerrelatie.  

Voor wat betreft het aantonen van het duurzaam en stabiel karakter van de relatie, somt de 

vreemdelingenwet drie situaties op: 

- Het bewijs dat de partners gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, in België of 

elders hebben samengewoond,  

- Het bewijs dat de partners elkaar sedert ten minste twee jaar, voorafgaand aan de aanvraag, 

kennen en het bewijs  dat  zij  regelmatig,  telefonisch,  via briefwisseling of elektronische berichten met 

elkaar contact onderhielden en dat zij elkaar in de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal 

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

- Het hebben van een gemeenschappelijk kind.  

Wanneer de relatie tussen de partners niet valt onder de eerste of tweede situatie, stelt de 

vreemdelingenwet aldus dat het duurzaam en stabiel karakter enkel wordt aangetoond indien de 

partners bewijzen dat ze elkaar sedert ten minste twee jaar voorafgaand aan de aanvraag kennen, 

contact onderhielden en elkaar ontmoet hebben gedurende een welbepaalde periode. 

 

3.5. De bewijslast inzake het aantonen van een duurzame en stabiele partnerrelatie ligt bij de aanvrager 

en is, bij gebrek aan enige reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die kunnen overgelegd 

worden, vrij. De gemachtigde beschikt over een zeer ruime appreciatiebevoegdheid bij de beoordeling 

van de neergelegde stukken, waarop de Raad enkel vermag een marginale wettigheidstoetsing uit te 

oefenen. 

 

3.6. In casu wordt de aanvraag om verblijfskaart geweigerd omdat de gemachtigde oordeelt dat 

verzoeker niet op afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met 

mevrouw S.P., zodat verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht 

van verblijf van meer dan drie maanden.  

 

Verzoeker betwist deze beoordeling en meent dat het nodige bewijs werd bijgebracht.  

 

De Raad benadrukt dat in casu de bestreden beslissing uitspraak doet over een door de verzoeker 

gevraagd voordeel waarbij de administratie kan veronderstellen dat zij over alle nuttige gegevens 

beschikt om tot een oordeel te komen. 

 

Het kwam verzoeker aldus toe om zelf de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen en het komt 

verzoeker toe om bij het aanvragen van een verblijfskaart als familielid van een Unieburger aan te tonen 

dat hij voldoet aan de voorwaarden verbonden aan het recht op verblijf als familielid van een 

Unieburger. Het is aan verzoeker zelf en niet aan de gemachtigde om de nodige bewijzen inzake de 
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voorgehouden duurzame relatie aan te brengen. (zie in deze zin RvS 28 april 2008, nr. 182.450; (RvS 

12 maart 2013, nr. 222.809) 

 

3.7. Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker ter staving van zijn aanvraag volgende bewijzen 

heeft voorgelegd: 

 

- verklaringen op eer door derden 

- een factuur van Selexion van 19 januari 2012 

- verschillende kassatickets 

- telefoonfacturen op naam van mevrouw S.P.  

- foto’s 

- attesten van inburgering en van het Huis van het Nederlands op naam van verzoeker 

 

Dit wordt door de verzoeker niet ontkend noch weerlegd. 

 

3.8. De bestreden beslissing stelt dat de voorgelegde verklaringen op eer door derden niet in 

overweging genomen kunnen worden omdat zij niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid getoetst 

kunnen worden. Het komt de Raad niet kennelijk onredelijk voor dat de gemachtigde, bij gebrek aan een 

reglementaire bepaling omtrent verklaringen op eer in deze, oordeelt dat de neergelegde verklaringen 

niet kunnen aanvaard worden als bewijs omdat ze niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen 

worden getoetst. De verklaringen op eer van derden hebben een gesolliciteerd karakter en zijn niet 

gesteund op enig objectief element waardoor er van deze verklaringen weinig tot geen bewijswaarde 

uitgaat. Verzoeker kan niet ontkennen dat deze verklaringen op zijn vraag werden opgesteld maar 

evenwel niet worden vergezeld van enig objectief element. 

 

De overige neergelegde bewijsstukken werden beschouwd als onvoldoende bewijskrachtig. Met 

betrekking tot die stukken werd gesteld dat: de factuur van Selexion niet kan dienen als bewijs 

aangezien de naam van verzoeker er handmatig werd bijgeschreven; de kassatickets te recent zijn om 

te kunnen dienen als bewijs dat de aanvrager en mevrouw S.P. elkaar tenminste twee jaar kennen en 

evenmin aantonen dat ze een jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag, aangezien 

een gezamenlijk adres op een factuur kan bekomen worden op basis van louter een verklaring; de 

voorgelegde lijsten van de telefoon enkel telefoonnummers bevatten waardoor niet kan nagegaan 

worden of de betrokkenen met elkaar hebben gecommuniceerd; de foto’s niet voorzien zijn van een 

datum, waardoor niet kan nagegaan worden of de betrokkenen elkaar al twee jaar kennen; de attesten 

van inburgering en van het Huis van het Nederlands niet dienen als bewijs van een duurzame relatie. 

 

Bijgevolg heeft de gemachtigde in de bestreden beslissing alle neergelegde stukken beoordeeld en 

telkens uiteengezet waarom het bewijsstuk niet als voldoende bewijs kon gelden of waarom het niet in 

overweging genomen werd. Door louter vol te houden dat er “tal van bewijsstukken” werden 

overgemaakt toont de verzoeker niet aan dat deze beoordeling door de gemachtigde kennelijk onredelijk 

is.  Het is vereiste bewijs van de voorgehouden duurzame relatie aan te brengen is immers niet 

afhankelijk van het aantal voorgelegde bewijsstukken, wel van de inhoud ervan.  

 

De bestreden beslissing heeft voorts niet alleen de neergelegde bewijsstukken apart besproken en 

beoordeeld, maar heeft ook bevonden dat zij samen niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarde van 

een stabiele en duurzame relatie uit artikel 40bis van de vreemdelingenwet. Dit blijkt uit de 

bewoordingen van de bestreden beslissing waarin deze vaststelt dat verzoeker onvoldoende bewijs 

aanbracht dat hij enerzijds met zijn partner tenminste één jaar ononderbroken samenleefde voor de 

aanvraag én anderzijds ook niet aantoonde dat zij voorafgaand aan de aanvraag elkaar minstens twee 

jaar kennen en zij elkaar driemaal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer 

betreffen of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben. De bestreden beslissing besluit, na bespreking 

en beoordeling van de verschillende bewijsstukken dat er niet voldaan is aan de hierboven vermelde 

criteria en dat daarom het recht op verblijf geweigerd werd aan verzoeker.  

 

Verzoeker kan dan ook niet gevolgd worden waar hij stelt dat “er tal van bewijsstukken zijn overgemaakt 

en men niet stelt waarom deze niet voldoende zouden zijn” of dat met de overgemaakte bewijsstukken 

geen rekening zou gehouden zijn. Minstens toont verzoeker niet aan met welke precieze bewijsstukken 

de gemachtigde geen rekening gehouden heeft bij de bestreden beslissing. Met zijn loutere kritiek en 

bewering toont verzoeker niet aan dat het geheel van de voorgelegde stukken wel een bewijs zoals 

vereist door artikel 40bis, § 2, 2° van de vreemdelingenwet zou uitmaken. 
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Verzoeker maakte niet aannemelijk dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld 

dat verzoeker niet op afdoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met 

zijn partner en bijgevolg heeft beslist het recht op verblijf te weigeren en een bevel om het grondgebied 

te verlaten af te geven aan verzoeker. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Met bovenstaand betoog maakt verzoeker evenmin aannemelijk dat de gemachtigde de bestreden 

beslissing niet zorgvuldig heeft voorbereid, noch dat de bestreden beslissing is gestoeld met miskenning 

van de voorliggende gegevens of op grond van een incorrecte feitenvinding. Uit het administratief 

dossier en de bestreden beslissing blijkt dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met alle ter zake 

dienende stukken die voorlagen op het moment van de bestreden beslissing. Een schending van de 

zorgvuldigheidsplicht wordt niet aangetoond. 

Voorts toont verzoeker niet aan dat de gevolgtrekkingen die de gemachtigde uit deze feitelijke 

vaststellingen afleidt, kennelijk onredelijk zijn. Het redelijkheidsbeginsel werd niet geschonden. 

 

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk moet 

zijn, zodat de rechtzoekende in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien, 

op het tijdstip dat de handeling wordt verricht en dat de overheid daarvan niet zonder objectieve en 

redelijke verantwoording mag afwijken (RvS 22 maart 2004, nr. 129 541). Een schending van het 

rechtszekerheidsbeginsel wordt niet aangetoond. 

 

Van machtsoverschrijding is er sprake wanneer de bestuursoverheid zich de bevoegdheid aanmatigt die 

de wet aan een ander overheidsorgaan heeft opgedragen. De beschouwingen die verzoeker naar voor 

brengt, tonen niet aan dat er sprake zou zijn van machtsoverschrijding. De verwerende partij heeft haar 

bevoegdheid, zoals omschreven in de vreemdelingenwet, niet overschreden. 

 

Het beginsel van de fair play houdt in dat de overheid zich onpartijdig moet opstellen bij het nemen van 

een besluit en de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht dient te nemen. In casu maakt de 

verzoeker niet aannemelijk dat dit niet het geval geweest is bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

Het eerste en derde middel zijn, in zoverre ze ontvankelijk zijn, ongegrond. 

 

3.9. In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM). 

 

Het middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“TWEEDE MIDDEL: 

-schending van art. 8 EVRM: 

1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

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 lands 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." 

Dat het recht op gezinshereniging dient gerespecteerd te worden; 

Dat door het uitvaardigen van de kwestieuze beslissing geen juist evenwicht werd geëerbiedigd tussen 

de belangen van verzoeker in het kader van de eerbied voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen 

van de Belgische openbare orde anderzijds; 

Dat de kwestieuze beslissing helemaal niet op zorgvuldige wijze genomen werd;” 

 

3.10. Artikel 8 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 
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wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Voor zover dient te worden aangenomen dat verzoeker met zijn partner een gezinsleven leidt in de zin 

van artikel 8 van het EVRM, dient de Raad op te merken dat hij zich bij de beoordeling van een grief 

betreffende dit artikel houdt aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 

(hierna: EHRM).  

 

Betreft het een situatie van eerste toelating, wat hier het geval is aangezien verzoeker immers een 

aanvraag indiende om een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie en er 

hem geen bestaand verblijfsrecht werd ontnomen, dan moet volgens het EHRM worden onderzocht of 

er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven te handhaven en te 

ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues 

Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is 

een billijke afweging. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting 

voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8, eerste lid van het EVRM (EHRM 17 oktober 

1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggen individueel geval.  In het kader van een billijke 

afweging worden een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en 

privéleven daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang 

van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen 

die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief wordt uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). 

 

De Raad benadrukt, dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het 

gezins- en privéleven niet absoluut is.  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 Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen.  

 

Noch uit het administratief dossier, noch uit het verzoekschrift blijkt dat er onoverkomelijke hinderpalen 

aangevoerd of vastgesteld kunnen worden voor het leiden van een gezinsleven elders. De verzoeker 

geeft enkel aan dat bij het nemen van de bestreden beslissing geen juist evenwicht werd geëerbiedigd 

tussen zijn belangen in het kader van de eerbied voor zijn gezinsleven enerzijds en de belangen van de 

Belgische openbare orde anderzijds, maar beperkt zich tot deze gratuite bewering zonder deze verder in 

concreto te duiden noch een begin van bewijs aan te brengen.  

 

De bestreden beslissing leidt niet noodzakelijk tot een definitieve verwijdering. Het heeft enkel tot gevolg 

dat de verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik 

dat voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. De bestreden beslissing sluit niet uit dat 

de verzoeker een visum aanvraagt met het oog op gezinshereniging in België of een nieuwe aanvraag 

indient in België zodra voldaan is aan de vereisten van de vreemdelingenwet.  

De tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening 

van de wettelijke bepalingen, verstoort het gezinsleven van de verzoeker niet in die mate dat er sprake 
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kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 

228). Met betrekking tot zijn privéleven voert de verzoeker geen elementen aan. 

 

Een disproportionaliteit tussen de belangen van verzoeker enerzijds, die in se erin bestaan om zijn  

gezinsleven verder te zetten in België hoewel verzoeker niet voldoet aan de verblijfsvoorwaarden 

gesteld in artikel 40bis van de vreemdelingenwet en de belangen van de Belgische staat in het kader 

van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds, blijkt niet uit de bestreden beslissing.  

 

Wat de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel betreft, zet de verzoeker nergens 

uiteen op welke manier dit beginsel  in deze geschonden zou zijn: hij beperkt zich ertoe tot het louter 

poneren van deze schending.  

 

Het tweede middel is ongegrond. 

  

De verzoeker voert geen middelen aan die kunnen leiden tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing. 

 

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. 

 

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 eenentwintig februari tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT M. MAES 

 


