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 nr. 119 330 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 Nederlandse nationaliteit te zijn, op 13 juni 2013 heeft 

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 6 mei 2013 van de gemachtigde van 

de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de 

beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

 Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 8 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. DECALUWE, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, die loco C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster legt op 27 november 2012 samen met haar Belgische partner een verklaring van 

wettelijke samenwoning af.  

 

1.2. Op 27 november 2012 dient verzoekster eveneens een aanvraag in om een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, in functie van gezinshereniging met haar Belgische partner.  

 

1.3. Op 6 mei 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris van Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: de gemachtigde) een beslissing tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 
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20). Dit is de bestreden beslissing waarvan verzoekster op 14 mei 2013 in kennis wordt gesteld. De 

motieven luiden als volgt: 

 

“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 27.11.2012 werd 

ingediend door: 

 

Naam: d.G.  

Voornaam: C.J.M.  

Nationaliteit: Nederlands 

 

(…) 

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: 

Telefoon facturen: hieruit blijkt dat betrokkenen volgens de aangeduide nummers contact hebben van 

ten vroegste 28.01.2011. hieruit blijkt dat betrokken elkaar minsten 2 jaar kennen maar niet 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. 

Een kopie van een zwangerschapsecho: enkel aan de hand van een zwangerschapsecho kan geen 

verwantschap aangetoond worden. Bijgevolg kan het ook niet dienen als enig bewijs van de relatie. 

Verder werden er een verklaring op eer aangebracht. deze verklaringen kunnen niet aanvaard worden 

als afdoende bewijs voor de relatie aangezien ze niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen 

getoetst worden. 

Er is bijgevolg niet voldaan aan de hierboven vermelde criteria. 

Tot slot, Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging de 

Belgische onderdaan moet aantonen 'dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige 

bestaansmiddelen beschikt. Aan de voorwaarden wordt geacht voldaan te zijn indien de 

bestaansmiddelen ten minste gelijk zijn aan honderd twintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 

14, §1, 3° van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. Bij het 

beoordelen van deze bestaansmiddelen: 

(...) 

3° worden de wachtuitkering en de overbruggingsuitkering niet in aanmerking genomen en wordt de 

werkloosheidsuitkering enkel in aanmerking genomen voor zover de betrokken echtgenoot of partner 

kan bewijzen dat hij actiefwerk zoekt. 

 

Gezien de Belgische onderdaan een werkloosheidsuitkering krijgt en niet bewijst dat hij actief op zoek is 

naar werk, voldoet betrokkene niet aan de vereiste voorwaarden van artikel 40ter van de wet van 

15.12.1980 om het verblijfsrecht in België te verkrijgen op basis van gezinshereniging. 

 

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. Verzoekster voert in een enig middel 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:  

 

“Doordat aan verzoekster het bevel wordt gegeven om het grondgebied te verlaten. 

Terwijl verzoekster thans zwanger is van dhr. F, waarbij de bevalling voorzien is voor september 2013. 
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Verzoekster had bij haar aanvraag gezinsherening een kopie van haar zwangerschapsecho neergelegd. 

Verwerende partij stelt dat er aan de hand van een echo geen verwantschap kan aangetoond worden 

zodat het ook niet kan dienen als enig bewijs van de relatie. 

Nochtans vormt de zwangerschapecho in combinatie met de neergelegde verklaringen en de 

onbetwistbare wettelijke samenwoning wel degelijk het bewijs van de relatie tussen verzoekster en dhr. 

F. 

In bijlage wordt thans ook een afschrift van de erkenningsakte dd. 08.04.2013 voorgelegd, waaruit blijkt 

dat dhr. F nu reeds het kind waarvan verzoekster zal bevallen erkend heeft, hetgeen ontegensprekelijk 

de relatie tussen verzoekster en dhr. F aantoont. 

Door thans aan verzoekster het bevel te geven om het grondgebied te verlaten, wordt zij niet alleen 

gescheiden van haar partner, maar wordt het haar ook onmogelijk gemaakt om samen met haar partner 

de zwangerschap en mogelijks ook de bevalling te beleven, hetgeen onmiskenbaar een inbreuk 

uitmaakt op het recht op gezinsleven, nochtans gewaarborgd door art. 8 EVRM.” 

 

2.2. Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé- en gezinsleven en luidt als volgt: 

 

“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.” 

 

Wanneer verzoekster een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door haar ingeroepen gezins- en privéleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de 

bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

2.3. Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘gezinsleven' noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen deze gezinsleden 

voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een gezinsleven, is een feitenkwestie. 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de 

Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er 

al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 

oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Verzoekster voert aan dat er ontegensprekelijk  een relatie is tussen haar en haar Belgische partner en 

dat dit werd bewezen door de voorgelegde zwangerschapsecho in combinatie met de neergelegde 

verklaringen en de onbetwistbare wettelijke samenwoning.  

In de bestreden beslissing wordt op goede gronden geoordeeld dat er geen verwantschap kan worden 

aangetoond enkel aan de hand van een zwangerschapsecho zodat de echo dan ook niet kan dienen als 

enig bewijs van de relatie. Voorts werd terecht geoordeeld dat de voorgelegde verklaringen op eer niet 

aanvaard kunnen worden als afdoende bewijs voor de relatie aangezien ze niet op hun feitelijkheid en 

waarachtigheid kunnen getoetst worden. Verzoekster betwist of weerlegt deze beoordelingen niet op 

concrete wijze. Verzoekster toont derhalve niet aan dat er sprake was van een beschermenswaardig 

gezinsleven op het moment van de bestreden beslissing waarmee de gemachtigde rekening diende te 

houden.  

 

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift een erkenningsakte van 8 april 2013 waaruit blijkt dat haar 

Belgische partner reeds het kind erkent waarvan verzoekster zal bevallen. Dit toont volgens verzoekster 

ontegensprekelijk de relatie tussen verzoekster en haar Belgische partner aan.  
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Vooreerst wenst de Raad te benadrukken dat de regelmatigheid van een administratieve beslissing 

dient beoordeeld te worden in functie van de gegevens waarover het bestuur ten tijde van het nemen 

van zijn beslissing kon beschikken om deze beslissing te nemen. (RvS 23 september 2002, nr. 110 548; 

RvS 26 februari 2009, nr. 4069 (c) en vaste rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 

RvV 25 oktober 2007, nr. 3139; RvV 20 november 2007, nr. 3810; RvV 16 juni 2008, nr. 12 612; RvV 27 

mei 2008, nr. 11 815; RvV 15 september 2008 nr. 15.886: RvV 2 oktober 2008, nr. 16 875; RvV 23 

januari 2009, nr. 21 875; RvV 19 maart 2009, nr. 24 736; RvV 15 juni 2009, nr. 28 654). 

De Raad zou zijn bevoegdheid overschrijden door bij zijn wettigheidstoetsing rekening te houden met 

gegevens die dateren van na de bestreden beslissing (RvS 18 juni 2009, nr. 194 395).Dit betekent 

derhalve dat de stukken waarop het bestuur zich kan baseren voor het nemen van de bestreden 

beslissing zich in het administratief dossier moeten bevinden, of ten laatste voor de bestreden beslissing 

aan het bestuur moeten worden overgemaakt. Dit is per definitie niet het geval met stukken die pas 

samen met het verzoekschrift worden voorgelegd. 

 

De Raad stelt bij nazicht van het administratief dossier vast dat niet blijkt dat verzoekster deze 

erkenningsakte die dateert van 8 april 2013 aan de gemachtigde heeft overgemaakt voor het nemen van 

de bestreden beslissing van 6 mei 2013. Verzoekster toont niet aan dat de gemachtigde op het moment 

van de bestreden beslissing kennis kon hebben van de erkenningsakte die verzoekster nu voorlegt. 

Wanneer de Raad als annulatierechter een administratieve beslissing aan de wet toetst treedt hij niet op 

als rechter in hoger beroep die op aanvraag van de rechtzoekende de ware toedracht van de feiten gaat 

beoordelen. Hij onderzoekt enkel of de gemachtigde in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane vaststelling van feiten en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn welke met die 

vaststelling onverenigbaar zijn. In het kader van een marginale toetsing wordt de aangeklaagde 

onwettigheid slechts dan gesanctioneerd wanneer daarover geen redelijke twijfel kan bestaan, m.a.w. 

wanneer de beslissing kennelijk onredelijk is. De bij het verzoekschrift gevoegde erkenningsakte kan 

aldus niet dienstig worden aangebracht in onderhavige procedure. 

 

2.4. Daargelaten de vraag of er op het moment van de bestreden beslissing  in casu sprake was van 

een beschermingswaardig gezinsleven 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 verzoekster immers een 

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

haar 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 
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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.  Wanneer er een aanvraag om verblijfskaart als  familielid van een burger van de 

Europese Unie wordt ingediend, houdt dit in dat de betrokkene in casu dient aan te tonen dat ze voldoet 

aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een verblijf van meer dan drie maanden in de 

hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie.  

 

2.5. Verzoekster meent dat de bestreden beslissing disproportioneel is omdat zij niet alleen gescheiden 

wordt van haar partner maar het haar ook onmogelijk wordt gemaakt om samen met haar partner de 

zwangerschap en mogelijks ook de bevalling te beleven. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster echter niet met concrete gegevens aantoont dat ze haar gezinsleven 

niet kan verder zetten in Nederland of elders noch toont zij concreet aan dat haar partner haar niet naar 

Nederland of elders kan vergezellen. Verzoekster duidt met haar betoog geen concrete onoverkomelijke 

hinderpalen aan die de voortzetting van haar gezinsleven en het samen beleven met haar partner van 

haar zwangerschap als dusdanig verhinderen in het land van herkomst of elders. Verzoekster toont dan 

ook niet aan dat zij haar gezinsleven enkel in België kan verder zetten. Verzoekster maakt derhalve niet 

aannemelijk maakt dat er in hoofde van de Belgische staat een positieve verplichting bestaat.  

 

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

gevolg dat de verzoekster tijdelijk het land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren op het 

ogenblik dat voldaan is aan in de vreemdelingenwet bepaalde vereisten. Het bestreden bevel sluit niet 

uit dat de verzoekster 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 verzoekster niet in die mate dat er sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 

228).  Een tijdelijke scheiding en verwijdering leidt in beginsel niet tot een verbreking of een “ernstige 

aantasting” van de relatie tussen de partners.  

De Raad wijst er verder op dat moderne communicatiemiddelen de verzoekster in staat kunnen stellen 

om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met haar partner en haar gezinsleven met hem verder 

te onderhouden. 

 

In zoverre verzoekster ondertussen reeds bevallen zou zijn en er sprake is van een gemeenschappelijk 

kind, wijst de Raad erop dat verzoekster zelf ook gebruik dient te maken van de wettelijke 

mogelijkheden die voor haar openstaan. Verzoekster zou mogelijkerwijze in aanmerking kunnen komen 

voor gezinshereniging, maar uit de stukken van het dossier blijkt niet dat zij hiertoe een aanvraag heeft 

ingediend. Terechtzitting deelt de raadsvrouw van verzoekster mee dat er, na de geboorte van 

verzoeksters kind, een nieuwe verblijfsaanvraag werd ingediend. De Raad stelt vast dat verzoekster, 

vooraleer zij de Belgische overheid kan wijzen op een positieve verplichting in haar hoofde, minstens 

zelf eerst de stappen dient te zetten die voor haar openstaan.  

 

Een disproportionaliteit tussen de belangen van verzoekster enerzijds, die in se erin bestaan om haar 

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

gesteld in artikel 40bis, § 2, 2° van de vreemdelingenwet en de belangen van de Belgische staat in het 

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

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het enige middel is niet gegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel.  

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

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 

 


