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 nr. 119 961 van 28 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 Jordaanse nationaliteit te zijn, op 6 december 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 van 25 

oktober 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 20). 

 

Gezien titel Ibis, 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 30 januari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 februari 

2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. DRIESEN, die loco advocaat I. FLACHET verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, 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. Op 14 mei 2013 diende verzoekster een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart, dit in 

functie van haar Belgische echtgenoot. 

 

1.2. Op 25 oktober 2013 nam de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Deze beslissingen werden 

verzoekster betekend op 6 november 2013. 

 

De thans bestreden bijlage 20 is gemotiveerd als volgt: 
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“In uitvoering van artikel 52, §4, 5e 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 verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 14/05/2013 werd 

ingediend door: 

Naam: A.M.A. (…)  

om de volgends 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. 

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: 

(...) 

2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met narne het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de 

gezinsbijslagen niet aanmerking genomen’ 

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. 

Uit het voorgelegde arbeidscontract blijkt dat de Belgische onderdaan werd aangeworven in het kader 

van artikel 60 van de organieke wet van de O.C.M,W. - reglementering van 8 juli 1976. 

De duur van deze tewerkstelling is nooit langer dan de termijn die betrokkene nodig heeft orn opnieuw 

een volledige uitkering te kunnen krijgen, 

Een dergelijke tewerkstelling garandeert dus niet dat betrokkene over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikt, zoals vereist in artikel 40ter. Zelfs indien betrokkene opnieuw 

de uitkering verkrijgt, is nog niet aangetoond dat hij actief werk zoekt 

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. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel gericht tegen de beslissing tot weigering van verblijf werpt verzoekster op, “de 

schending van artikel 40ter en artikel 42§1, lid 2 van de  wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: 

Vreemdelingenwet), alsook de materiële motiveringsplicht”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Tegenpartij betwist in de bestreden beslissing niet dat de echtgenoot van verzoekster is tewerkgesteld. 

Het feit dat de heer [A. H.] tewerkgesteld wordt in het kader van artikel 60 van de OCMWwet doet hier 

niets aan af, aangezien bij de beoordeling van de bestaansmiddelen tegenpartij enkel de "financiële 

maatschappelijke dienstverlening" niet in aanmerking mag nemen (artikel 40 lid 2, eerste streepje, 2° 

Vreemdelingenwet). 

Er bestaan twee vormen van maatschappelijke dienstverlening: financiële en niet-financiële. De 

tewerkstelling in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet betreft geen financiële maatschappelijke 

dienstverlening, daar er sprake is van een arbeidscontract en er derhalve werk wordt geleverd tegen 

remuneratie. 

De heer [A. H.] bevindt zich aldus in een betere situatie bevind als de werkloze die bewijst dat hij actief 

werk zoekt, aangezien hij tewerkgesteld is (artikel 40 lid 2, eerste streepje, 3°). 

Voor zover tegenpartij in de bestreden beslissing stelt dat "zelfs indien betrokkene opnieuw de uitkering 

verkrijgt, is er niet aangetoond dot hij actief werk zoekt", is dit niet ter zake dienend nu tegenpartij bij het 

nemen van de bestreden beslissing enkel rekening mag houden met de actuele situatie, zijnde de 

tewerkstelling van de heer [A. H.]. 

Tegenpartij kan bij het nemen van de bestreden beslissing niet vooruitlopen op de voorwaarden die van 

toepassing zouden komen indien de echtgenoot van verzoekster in de toekomst zijn werk zou komen te 

verliezen. Tegenpartij voegt zodoende een voorwaarde toe aan de wet. 

Overigens bepaalt artikel 42, §1, lid 2 Vreemdelingenwet dat: 
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"Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 

40bis, § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, dient de minister of zijn 

gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van 

zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de 

vreemdeling en door elke Belgische overheid." 

Het Grondwettelijk Hof stelt in het arrest nr. 121/2013 van 26 september 2013 dienaangaande dat: 

"8.55.2. Door te bepalen dat de stabiele en toereikende bestaansmiddelen van de gezinshereniger ten 

minste moeten gelijk zijn aan honderdtwintig procent van het bedrag bedoeld in artikel 14, § 1, 3°, van 

de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, heeft de wetgever een 

referentiebedrag willen vaststellen. Aldus heeft die bepaling tot gevolg dat de overheid die de aanvraag 

tot gezinshereniging moet onderzoeken, geen verder onderzoek moet doen naar de bestaansmiddelen 

indien de gezinshereniger over een inkomen beschikt dat gelijk is of hoger dan het beoogde referentie-

bedrag. 

De bestreden bepaling heeft niet tot gevolg dat de gezinshereniging wordt verhinderd indien het 

inkomen van de gezinshereniger lager is dan het vermelde referentiebedrag. In dat geval moet de 

bevoegde overheid, volgens artikel 42, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, in het 

concrete geval en op basis van de eigen behoeften van de Belg en van zijn familieleden, bepalen welke 

bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder dat de familieleden ten 

laste vallen van de openbare overheden." 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat tegenpartij deze plicht is nagekomen aangezien tegenpartij niet 

in het concrete geval en op basis van de eigen behoeften van verzoekster en haar echtgenoot bepaalt 

heeft welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien zonder ten laste te 

vallen van de openbare overheden. 

Doordat tegenpartij 1. de inkomsten uit werk van de heer [A. H.] niet in overweging neemt bij de analyse 

van de voorwaarde inzake stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, rekening houdt met 

een mogelijke toekomstige situatie waarin de heer [A. H.] werkloos zou zijn en bewijzen van zijn actieve 

zoektocht naar werk dient aan te brengen en 3. geen analyse voert van de eigen behoeften van 

verzoekster en haar echtgenoot, schendt bestreden beslissing artikel 40ter en artikel 42§1, lid 2 

Vreemdelingenwet, alsook de materiële motiveringsplicht”. 

 

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht 

niet bevoegd zijn beoordeling van de aanvraag 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 onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 

december 2001, nr. 101.624). 

 

2.3.  Artikel 40ter 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), zoals van 

toepassing op het ogenblik dat de bestreden beslissing werd genomen, luidt als volgt: 

 

“De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de familieleden van een Belg, voor zover het 

betreft: 

 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen; 

– de familieleden vermeld in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° die de ouders zijn van een minderjarige 

Belg, die hun identiteit aantonen met een identiteitsdocument en die de Belg begeleiden of zich bij hem 

voegen. 

 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° tot 3° bedoelde familieleden moet de Belgische 

onderdaan aantonen: 

 

– dat hij over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt. 

Aan die voorwaarde 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: 

1° wordt rekening gehouden met hun aard en regelmatigheid; 
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2° worden de middelen verkregen uit de aanvullende bijstandsstelsels, met name het leefloon en de 

aanvullende gezinsbijslagen, alsook de financiële maatschappelijke dienstverlening en de gezinsbij-

slagen niet in aanmerking genomen; 

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 actief werk zoekt; 

 

– dat hij over behoorlijke huisvesting beschikt die toelaat het familielid of de familieleden, die gevraagd 

heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen, te herbergen en die voldoet aan de voorwaarden die 

gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats zoals bepaald in het 

artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek en over een 

ziektekostenverzekering beschikt die de risico's in België voor hem en zijn familieleden dekt. De Koning 

bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop de vreemdeling 

bewijst dat het onroerend goed voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

 

Voor wat betreft de in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 1° bedoelde personen, dienen beide echtgenoten of 

partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar. 

 

Onder de voorwaarden vermeld in artikel 42ter en artikel 42quater kan voor het familielid van een Belg 

eveneens een einde worden gesteld aan het verblijf wanneer niet meer is voldaan aan de in het tweede 

lid vastgestelde voorwaarden.” 

  

2.4. Artikel 60, §7, eerste en tweede lid van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn (hierna: de OCMW-wet) luidt als volgt: 

 

“Wanneer een persoon het bewijs moet leveren, van een periode van tewerkstelling om het volledige 

voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen of teneinde de werkervaring van de betrokkene 

te bevorderen, neemt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn alle maatregelen om hem een 

betrekking te bezorgen, in voorkomend geval verschaft het deze vorm van dienstverlening zelf door voor 

de bedoelde periode als werkgever op te treden. De periode van de tewerkstelling bedoeld in vorig lid, 

mag niet langer zijn dan de periode die voor de tewerkgestelde persoon nodig is om gerechtigd te 

worden op volledige sociale uitkeringen.” 

   

2.5. Verwerende partij verwijst in de bijlage 20 reeds op voldoende schragende wijze terecht naar artikel 

40 ter, tweede lid, eerste streepje, 2°, van de Vreemdelingenwet omdat het wel degelijk een vorm van 

financiële maatschappelijke dienstverlening betreft indien het OCMW optreedt als tijdelijke werkgever in 

de zin van artikel 60, §7 van de OCMW-wet, waardoor geen rekening kan gehouden worden met 

bestaansmiddelen die uit deze tewerkstelling voortvloeien (cf. RvS 20 november 2012, nr. 9224 (c): “que 

l’article 60 de la loi précité recouvre bien une forme d’aide sociale attribuée par le CPAS agissant lui-

même comme employeur temporaire, ce qui suffit à exclure cette forme d’aide des moyens de 

subsistance, conformément à l’alinéa trois, 2°, de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980”). Dat dit 

ook door verzoekster begrepen wordt als een schragend motief van de beslissing tot weigering van 

verblijf blijkt uit het verzoekschrift waarin verzoekster deze vaststelling bekritiseert. Verzoeksters 

andersluidende visie dat een tewerkstelling in het kader van artikel 60 van de OCMW-wet een niet-

financiële dienstverlening betreft kan de verwijzing naar artikel 40ter, tweede lid, eerste streepje, 2° van 

de Vreemdelingenwet in de bijlage 20 niet aan het wankelen brengen. Verwerende partij stelt voorts 

bijkomend nog terecht vast dat indien de bestaansmiddelen uit een OCMW-tewerkstelling toch dienen in 

rekening te worden gebracht, “De duur van deze tewerkstelling nooit langer [is] dan de termijn die 

betrokkene nodig heeft orn opnieuw een volledige uitkering te kunnen krijgen.” Hieruit blijkt dat de 

inkomsten die verzoeksters echtgenoot op het ogenblik van het treffen van de beslissing tot weigering 

tot verblijf geniet bijkomend niet als stabiel kunnen worden geacht omdat de wet zelf een tijdslimiet 

plaatst op tewerkstelling door het OCMW waaruit de inkomsten van verzoeksters echtgenoot worden 

gegenereerd. Er wordt derhalve niet voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden opgesomd in 

artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, namelijk de vereiste om te beschikken over stabiele inkomsten 

en verwerende partij stelt op grond hiervan derhalve bijkomend terecht dat de betrokkene, namelijk 

verzoeksters echtgenoot, niet beschikt over stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen 

zoals vereist in artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. Verzoeksters kritiek op de vaststelling “Zelfs 

indien betrokkene opnieuw de uitkering verkrijgt, is nog niet aangetoond dat hij actief werk zoekt” betreft 

kritiek op een overtollig motief dat geen aanleiding kan geven tot de nietigverklaring van de beslissing 

tot weigering van verblijf.       
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2.6. Verzoekster acht ook artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet geschonden omdat er 

geen behoefteanalyse heeft plaatsgegrepen. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“Indien aan de voorwaarde betreffende de stabiele en regelmatige bestaansmiddelen bedoeld in artikel 

40bis, § 4, tweede lid en in artikel 40ter, tweede lid, niet voldaan is, dient de minister of zijn 

gemachtigde, op basis van de eigen behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van 

zijn familieleden te bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien 

zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De minister of zijn gemachtigde kan hiervoor alle 

bescheiden en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen overleggen door de 

vreemdeling en door elke Belgische overheid.” 

 

2.7. Hogerop werd gesteld dat de verwijzing in de bijlage 20 naar artikel 40 ter, tweede lid, eerste 

streepje, 2° van de Vreemdelingenwet de beslissing tot weigering van verblijf reeds op voldoende wijze 

kan schragen. Aangezien het verwerende partij geen rekening mag houden met financiële maatschap-

pelijke dienstverlening liggen er geen bestaansmiddelen voor en dient er derhalve geen behoefte-

analyse te gebeuren in de zin van artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet (cf. RvS 11 juni 

2013, nr. 223.807). Uit het gegeven dat verwerende partij bijkomend nog verder motiveert in de zin 

zoals aangegeven in punt 2.6. kan verzoekster geen argument puren om te stellen dat een behoefte-

analyse in de zin van artikel 42, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet zich opdringt.          

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

2.8. In een tweede middel gericht tegen het bevel om het grondgebied te verlaten werpt verzoekster op, 

“schending van artikel 7, §1, 2° en artikel 74/13 van de Wet van 15 december 1980 (hierna: 

Vreemdelingenwet), artikel 8 EVRM en de materiële motiveringsplicht”. 

 

Verzoekster betoogt als volgt: 

 

“Eerste onderdeel 

Artikel 74/13 Vreemdelingenwet voorziet dat: 

"Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land." 

Zoals hierboven uiteengezet betwist tegenpartij niet dat verzoekster de echtgenote is van een Belg en 

dat zij samenwonen te Geraardsbergen. 

De bestreden beslissing heeft tot gevolg dat verzoekster van haar echtgenoot zou worden gescheiden. 

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat tegenpartij bij het nemen ervan rekening hield met het gezins 

en familieleven van verzoekster. 

De bestreden beslissing bevat geen enkel motief hieromtrent. 

De bestreden schendt dan ook artikel 74/13 Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht. 

 

Tweede onderdeel 

Voor de wijziging van artikel 7 door de wet van 1 9.01.2012 was de afgifte van een bevel op grond van 

artikel 7 Vreemdelingenwet facultatief (RW arrest nrs. 66.328 tot 66.332 van 08.09.2011). Sinds de 

wetswijziging van 19.01.2012 is dit niet langer het geval wanneer het bevel o.m. gegrond wordt op 

artikel 7, eerste lid, 2°, zoals in onderhavig geval. 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat deze verplichting "uiteraard" niet geldt indien de effectieve 

terugkeer van de vreemdeling een schending zou uitmaken van de artikelen 3 en 8 EVRM Tegenpartij 

mag dus geen automatische toepassing maken van artikel 7, eerste lid, 2° Vreemdelingenwet bij het 

nemen van een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden, wanneer een 

schending van artikel 8 EVRM dreigt. 

De Raad van State oordeelt dat "artikel 8 EVRM a/s hogere norm boven de Vreemdelingenwet primeert; 

dat de algemene stelling dat een 'correcte' toepassing van de Vreemdelingenwet geen schending van 

artikel 8 EVRM kan uitmaken niet volstaat; dat de toepassing van de Vreemdelingenwet bij het nemen 

van de bestreden beslissing, zeker wat betreft het bevel om het grondgebied te verlaten, aan de 

voorwaarden van artikel 8 EVRM moet worden getoetst (...) met name wat betreft de noodzaak in een 

democratische samenleving van inmenging in het gezinsleven van de verzoekende partij en wat betreft 

de afweging tussen de belangen van de staat enerzijds en van de verzoekende partij/' en haar kinderen 

anderzijds". 

Wanneer de schending van artikel 8 EVRM wordt ingeroepen diende volgende redenering te worden 

gevolgd zoals blijkt uit de arresten van de algemene vergadering van Uw Raad van 1 7 februari 2011: 
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1) In de eerste plaats wordt onderzocht of er een gezinsleven bestaat. Dit begrip wordt door artikel 8 

EVRM niet gedefinieerd, het gaat om een autonoom begrip dat los van het interne recht dient te worden 

geïnterpreteerd. De persoonlijke band tussen deze familie- of gezinsleden moet voldoende hecht zijn. 

Dit is een feitenkwestie. 

In casu wordt in de bestreden beslissing niet betwist dat verzoekster de echtgenote is van een Belg. 

Tegenpartij betwist niet dat verzoekster en haar echtgenoot te Geraardsbergen samenwonen. Er is 

onbetwistbaar sprake van een gezinsleven, minstens sinds de aankomst van verzoekster in België in 

juni 2012. 

2) Dan dient onderzocht te worden of de bestreden beslissing een inmenging is in het gezinsleven. In dit 

verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de vreemdelingen die voor de eerste keer verblijf in 

België vraagt en de vreemdeling die al een lang verblijf heeft en gedwongen verwijderd wordt. 

Gaat het om een aanvraag om verblijf is er geen inmenging en geschiedt er geen toetsing aan de hand 

van artikel 8, tweede lid EVRM. Er moet onderzocht worden of er een positieve verplichting voor de 

staat is om het recht op gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen; dit geschiedt aan de hand van de 

'fair balance' - toets. Indien na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting 

voor de staat is, is er schending van artikel 8 EVRM. 

Het gaat om de positieve verplichting voor de staat om artikel 8 EVRM na te leven door aan een 

vreemdeling toe te staan op zijn grondgebied te verblijven indien er gezinsleden, eigen onderdanen of 

vreemdelingen, verblijven. In casu heeft de bestreden beslissing tot gevolg dat verzoekster van haar 

echtgenoot zou worden gescheiden. Uit de bestreden beslissing blijkt geenszins dat tegenpartij tot een 

belangenafweging zou zijn overgegaan betreffende het gezinsleven dat beschermd wordt door artikel 8 

EVRM. De bestreden beslissing schendt artikel 7, eerste lid, 2° Vreemdelingenwet, alsook 8 EVRM en 

de materiële motiveringsplicht.” 

 

2.9. De beslissing tot weigering van verblijf betreft per definitie een beslissing waarbij het aspect 

gezinshereniging in aanmerking wordt genomen aangezien ze het antwoord vormt op een aanvraag tot 

het verkrijgen van een verblijfskaart op grond van een huwelijk met een Belgische onderdaan. Indien dit 

niet leidt tot een positieve beslissing en vaststaat dat verzoekster niet op legale wijze in het Rijk verblijft 

en artikel 7, §1, 2° van de Vreemdelingenwet van toepassing is, wat verzoekster niet betwist, dient er 

niet nog bijkomend gemotiveerd te worden aangaande het familieleven van verzoekster met haar echt-

genoot.  

 

2.10. Zoals verzoekster in haar verzoekschrift zelf aangeeft houdt artikel 74/13 van de Vreemdelingen-

wet immers nauw verband met artikel 8 EVRM. Voor zover dient te worden aangenomen dat verzoek-

ster met haar partner een gezinsleven leidt in de zin van artikel 8 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 (EHRM). Gaat het om een eerste toelating tot verblijf, zoals 

in casu, dan oordeelt het EHRM dat er geen inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van 

het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, wat verzoekster ook uitdrukkelijk toegeeft in haar verzoek-

schrift. Er diende in de bijlage 20 dan ook geen belangenafweging in het licht van artikel 8 EVRM, 

tweede lid juncto artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet  te worden gedaan. De verwijzing naar artikel 

7, §1, 2° van de Vreemdelingenwet in het bevel om het grondgebied te verlaten volstaat en wordt op 

zich niet door verzoekster betwist. Alleszins houdt artikel 8 EVRM geen bijzondere motiveringsplicht in 

(cf. RvS 22 juli 2013, nr. 224.386).  

 

2.11. In het geval van een eerste toelating tot verblijf moet er volgens het EHRM onderzocht worden of 

er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op privé- en/of familie- en gezinsleven te 

handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair 

balance’-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de 

staat is, dan is artikel 8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United 

Kingdom, § 37). 

 

2.12. De omvang van de positieve verplichtingen die op de overheid rusten is evenwel afhankelijk van 

de precieze omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. Wanneer het recht op een 

gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de verblijfswetgeving, dient nog te 

worden geduid dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd zijn. Een Staat heeft immers 

het recht om de toegang tot het grondgebied te controleren. Inzake immigratie heeft het EHRM er bij 

diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemde-

ling 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, § 
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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 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, in casu in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

juncto artikel 40ter van de Vreemdelingenwet. 

 

2.13. Verzoekster, die blijkens het administratief dossier slechts sinds mei 2013 in België verblijft, dit na 

een eerder precair verblijf in België in 2012 in het kader van een asielprocedure die aanleiding gegeven 

heeft tot een transfert naar Spanje, waarbij ze tijdens de asielprocedure haar Belgische echtgenoot met 

wie ze blijkt getrouwd te zijn in december 2011 in Jordanië, omschrijft als een loutere kennis bij wie ze 

inwoonde – uitspraak die verzoekster tevergeefs aposteriori tracht te vergoelijken in haar verzoekschrift 

waarbij ze bovendien het belang van een asielprocedure hoger blijkt in te schatten dan het belang van 

haar huwelijk – toont met haar beknopt betoog niet aan dat er sprake is van een disproportionaliteit 

tussen haar belangen enerzijds, die in se erin bestaan om bij haar echtgenoot te blijven hoewel zij niet 

voldoet aan de verblijfsvoorwaarden, en de belangen van de Belgische staat in het kader van het doen 

naleven van de verblijfsreglementering anderzijds. De bijlage 20 houdt niet in dat verzoekster 

gedwongen verwijderd wordt en houdt evenmin in dat zij voorgoed gescheiden wordt van haar 

Belgische partner. Zij verhindert niet de afgifte van een verblijfskaart op het ogenblik dat verzoekster 

voldoet aan de in artikel 40bis, §2, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet juncto artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet gestelde voorwaarden. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig februari tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


