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 nr. 122 740 van 18 april 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 Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 18 december 2013 

heeft ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 28 november 2013 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). 

  

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 van10 januari 2014 met 

refertenummer X.) 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 28 februari 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VERKEYN, die loco advocaat J. BAELDE 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. Verzoeker trad op 4 september 2012 in het huwelijk met een Belgische onderdaan.  

 

1.2. Op 18 juni 2013 dient verzoeker een aanvraag in om een verblijfskaart als familielid van een 

Unieburger, met name in het kader van gezinshereniging met zijn Belgische echtgenote.  

 

1.3. Op 13 december 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

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

weigering van verblijf van meer dan drie maanden met beslissing houdende bevel om het grondgebied 
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te verlaten. Verzoeker wordt hiervan in kennis gesteld op 13 december 2013. Dit zijn de bestreden 

beslissingen waarvan 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 18/06/2013 werd 

ingediend door: 

 

Naam: S 

Voorna(a)m(en): H 

Nationaliteit: Kosovo  

(…) 

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 voldoet niet aan de voorwaarden om te genieten van het recht van verblijf van meer dan drie 

maanden als familielid van een burger van de Unie: 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt: 'de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de 

familieleden van de Belg, voor zover het betreft: de familieleden vermeld in artikel 40bis, §2, eerste lid 1 

° tot 3°, die de Belg begeleiden of zich bij hen voegen.' 

Verder in artikel 40ter wordt gesteld: ' Voor wat betreft de in artikel 40bis, §2, eerste lid, 10 bedoelde 

personen, dienen beide echtgenoten of partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar'. 

Aangezien de echtgenote van betrokkene nog geen 21 jaar, is voldoet hij niet aan de voorwaarde van 

artikel 40ter. 

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

ingetrokken. 

Aan betrokkene wordt bevel gegeven het grondgebied van het Rijk te verlaten binnen 30 dagen. 

Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980 Regelmatig verblijf in België verstreken.” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 52, § 4 van het 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen juncto de schending van de materiële motiveringsplicht, 

het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het 

middel wordt als volgt uiteengezet: 

 

“De bestreden beslissing stelt inzake het afgeleverd BGV: 

"Wettelijke basis artikel 7,1,2° van de wet van 15.12.1980. Regelmatig verblijf in België verstreken. " 

Een BGV vereist een eigen wettelijke basis en eigen motivering ter ondersteuning. 

Artikei 52, §4, vijfde lid van het KB van 8 oktober 1981 houdt immers een 

discretionaire en geen gebonden bevoegdheid in, in hoofde van de Belgische staat. 

De wet stelt uitdrukkelijk dat een "model van bijlage 20, dat desgevallend een bevel om het grondgebied 

te verlaten bevat!' wordt afgeleverd. Er kan dan ook perfect rechtsgeldig een bijlage 20 inhoudende 

weigeringsbeslissing zonder BGV worden afgeleverd (wat in de praktijk ook een courant gebruik is ter 

vrijwaring van de familie/gezinsbelangen, rekening houdende met artikel 8 EVRM - zie bijvoorbeeld stuk 

8). Het woord "desgevallend" uit art. 52, §4, 5e lid van het KB wijst uitdrukkelijk op een mogelijkheid en 

niet op een automatisme/verplichting om een BGV af te geven (zie RvS 19 juli 2012, nrs. 220.339 en 

220.340; RvS 24 oktober 2012, nr. 221.165). 

De motiveringsplicht zoals neergeschreven in art. 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 heeft tot doel de 

bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft 

genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij 

beschikt. Deze artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002, 

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). 

Er kan evident niet eenvoudigweg naar artikel 7 Vw worden verwezen, zonder welkdanige motivatie 

inzake de juridische (en in casu gezien art. 8 EVRM) ook feitelijke overwegingen. 

De echtgenote van verzoeker is hoogzwanger - uitgerekende datum van bevalling op 04.01.2014 - 

terwijl verzoeker op dat ogenblik vader van diens Belgisch kind zal zijn en terwijl diens aanwezigheid om 
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zijn echtgenote en pas geboren kind bij te staan op dat ogenblik net essentieel zal zijn voor aile 

betrokkenen. 

Door verweerder is hiermee op geen enkele wijze rekening gehouden, minstens werd hieromtrent door 

verweerder op geen enkele wijze gemotiveerd. 

De gerechtvaardigde belangen van het kind van verzoeker - dat er op 04.01.2014 zal zijn (stuk 3) - 

alsook de belangen van de echtgenote van verzoeker, moeder van diens kind, zoals beschermd door 

artikel 8 EVRM, alsook door art. 3, 9 en 10 IVRK (evenals door art. 74/13 Vw) worden beschermd door 

internationale rechtsnormen (EVRM en IVRK) dewelke in de hiérarchie der rechtsnormen hoger staan 

dan de Vreemdelingenwet. 

In het bestek van huidige procédure komt het niet aan verzoeker, noch aan de Raad toe om inhoudelijk 

kritiek te leveren op de leeftijdsvereiste van 21 jaar teneinde in aanmerking te kunnen komen voor een 

verblijfsvergunning als echtgenoot van een Belg, terwijl men wel vanaf meerderjarigheid (18j in het 

huwelijk mag treden), doch komt het evident wél toe aan verzoeker en aan de Raad om na te gaan of 

een weigeringsbeslissing omwille van deze reden (i.c. nog - net - geen 21 jaar oud, de echtgenote wordt 

21 jaar op 21.05.2014) wel MET een bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgeleverd 

(terwijl dit perfect rechtsgeldig ook ZONDER BGV kan worden afgeleverd - zie stuk 8) en in hoeverre 

door de keuze om WEL een BGV te koppelen aan de weigering er geen hogere rechtsnormen en 

gerechtvaardigde belangen/subjectieve rechten wordt geschonden op een disproportionele wijze. 

In die zin is in casu dan ook minstens de motivatieplicht geschonden, zodat een verbreking van de 

bestreden beslissing zich opdringt.” 

 

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

Rechten van de Mens, juncto de materiële motiveringsplicht, het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het middel wordt als volgt 

uiteengezet:  

 

“Art. 8 EVRM vormt geen absolute bescherming van het privé- en familieleven, doch bij afwijking van 

artikel 8 EVRM dient de afwijking wel degelijk in verhouding te staan met het nagestreefde doel 

(evenredigheidsbeginsel). 

Art. 8 EVRM maakt immers een fundamenteel mensenrecht uit, waarvan slechts zeer beperkt kan van 

worden afgeweken. Hiertoe stelt artikel 8, lid 2 EVRM: 

"Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samen/eving 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. " 

Bij een vermeende schending van artikel 8 EVRM dient het Hof te onderzoeken of: 

De inmenging van de overheid in het gezinsleven is voorzien in de wet ; de inmenging van de overheid 

in het gezinsleven een legitiem doel dient ; de inmenging van de overheid in het gezinsleven 

noodzakelijk is in een democratische samenleving. 

Er dient benadrukt dat deze afwegingen telkenmale specifiek op de concrete casus dienen toegepast te 

worden, waarbij telkenmale uitdrukkelijk gemotiveerd dient te worden waarom de bewuste inbreuk op 

artikel 8 EVRM al dan niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. Minstens dient uit de 

beslissing te kunnen worden afgeleid dat deze proportionaliteitstoest wel degelijk werd doorgevoerd 

door verweerder (quod non in casu). 

"Een tweede critérium , ook het meest gehanteerde, is dat van de proportionaliteit. Hier is het de 

essentiële vraag ofer een redelijke verhouding bestaat tussen de aantasting van het recht enerzijds en 

de legitieme doelstelling die nagestreefd wordt anderzijds. Hoe sterker deze laatste is, hoe groter de 

inbreuk kan zijn. Uiteraard is deze afweging zeer moeilijk, zelfs subjectief. De introductie van het 

proportionaliteitscriterium heeft voor- en nadelen. Ais nadeei beschouwen we de mogelijkheid om op 

grond ervan grondrechtenvraagstukken terug te brengen tot probiemen van beiangenafweging. Daarbij 

wordt dan soms uit het oog verloren dat niet alle belangen gelijkwaardig zijn en datgrondrechterlijke 

belangen in elke afweging zwaar moeten wegen. (...) Recentelijk schijnt het Hof een nieuw critérium te 

hebben geïntroduceerd, met name dat van de subsidiariteit. De overheid dient inbreuken op de rechten 

van burgers zoveel mogelijk te minimaliseren door alternatieve oplossingen te vergelijken en vervolgens 

te trachten haar doelen te bereiken 'in the least onerous way as regards human rightsf. 

(P. DE HERT, "Artikel 8. Recht op privacy", in Handboek EVRM, VANDELANOTTE, J. en HAECK, Y. 

(eds.), Antwerpen, Intersentia, 2004, p. 720)” 

 

Gelet op hun nauwe samenhang worden beide middelen samen behandeld en besproken. 
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2.2. Vooreerst merkt de Raad op dat de weigering tot verblijf en het bevel om het grondgebied te 

verlaten afzonderlijke beslissingen vormen en dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door het feit dat 

zij met hetzelfde document ter kennis van de verzoeker worden gebracht. Indien een bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt gegeven is een motivering vereist die losstaat van de motivering voor de 

weigering van verblijf. (RvS 15 januari 2014, nr. 226.065) 

 

2.3. In casu wordt het recht op verblijf van meer dan drie maanden aan verzoeker geweigerd op grond 

van artikel 40ter juncto artikel 40bis van de vreemdelingenwet.  

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet luidt: “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; 

(…)  

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

echtgenoten of partners ouder te zijn dan eenentwintig jaar.” 

 

In dit geval stelde de gemachtigde vast dat de echtgenote van verzoeker op het moment van de 

bestreden beslissing nog geen 21 jaar is, wat steun vindt in het administratief dossier. Het wordt door 

verzoeker niet betwist noch weerlegd dat zijn echtgenote op het moment van de bestreden beslissing 

nog geen 21 jaar oud was.  

 

Uit het verzoekschrift blijkt duidelijk dat verzoeker de beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 

drie maanden in wezen niet aanvecht, maar wel het bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

2.3. Met betrekking tot dit bevel om het grondgebied te verlaten verwijst verzoeker meer bepaald naar 

artikel 52, §4, 5
e
 lid van het vreemdelingenbesluit dat luidt als volgt:  

 

“Indien de minister of zijn gemachtigde het recht op verblijf niet erkent, wordt het familielid van deze 

beslissing kennis gegeven door de afgifte van een document overeenkomstig het model van bijlage 20, 

dat desgevallend een bevel om het grondgebied te verlaten bevat. Het attest van immatriculatie wordt 

ingetrokken.” 

 

Uit die bewoordingen kan inderdaad geen verplichting worden afgeleid om een bevel om het 

grondgebied te verlaten te geven. Het woord “desgevallend” wijst integendeel op een mogelijkheid en 

betekent juist niet dat in ieder geval een bevel zou moeten worden gegeven. Artikel 52, § 4, 5
de

 lid van 

het vreemdelingenbesluit moet dan ook worden gelezen in samenhang met de relevante bepalingen van 

de vreemdelingenwet.  

 

In artikel 8 van de vreemdelingenwet wordt – zonder in enige uitzondering te voorzien – uitdrukkelijk 

gesteld dat een bevel om het grondgebied te verlaten de bepaling van artikel 7 van de 

vreemdelingenwet, die wordt toegepast, dient te vermelden. Artikel 7 van de vreemdelingenwet luidt als 

volgt: 

 

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

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

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

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven. 

 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of erniet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd; 

 

3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde of de nationale veiligheid te kunnen 

schaden; 

 

4° wanneer hij door de Minister, op eensluitend advies van de Commissie van Advies voor 

reemdelingen, geacht wordt de internationale betrekkingen van België of van een Staat die partij is bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

te kunnen schaden; 
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5° wanneer hij, ter fine van weigering van toegang, gesignaleerd is, overeenkomstig artikel 3, 5°; 

 

6° wanneer hij niet beschikt over voldoende middelen van bestaan, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat, waar zijn toelating is gewaarborgd, en niet in staat is deze middelen wettelijk te verwerven; 

 

7° wanneer hij aangetast is door een der ziekten of gebreken opgesomd in de bijlage bij deze wet; 

 

8° wanneer hij, een beroepsbedrijvigheid als zelfstandige of in ondergeschikt verband uitoefent zonder 

in het bezit te zijn van de daartoe vereiste machtiging; 

 

9° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de overheden van de overeenkomstsluitende Staten, ter verwijdering van het grondgebied van 

deze Staten, aan de Belgische overheden wordt overgedragen; 

 

10° wanneer hij, met toepassing van de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, 

door de Belgische overheden aan de overheden van de overeenkomstsluitende Staten moet 

overgedragen worden; 

 

11° wanneer hij sedert minder dan tien jaar uit het Rijk werd teruggewezen of uitgezet, zo de maatregel 

niet werd opgeschort of ingetrokken. 

 

12° wanneer een vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat noch opgeschort noch 

opgeheven is.” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 7 van de vreemdelingenwet blijkt duidelijk dat de gemachtigde niet meer 

over een discretionaire bevoegdheid wanneer artikel 7, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 11° of 12° van de 

Vreemdelingenwet dient te worden toegepast.  

 

Het is trouwens slechts door het respecteren van deze formele motiveringsverplichting dat kan worden 

vastgesteld of in een bepaald geval een bevel om het grondgebied te verlaten al dan niet ingevolge een 

discretionaire bevoegdheid werd genomen. Het is door te voldoen aan de formele motiveringsplicht dat 

kan worden nagegaan of in een bepaald geval de beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, overeenkomstig artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet, “kan” of “moet” 

worden genomen, en dus of het al dan niet een gebonden bevoegdheid in hoofde van de gemachtigde 

betreft. Het is dan ook in deze zin, met name in het licht van de hogere rechtsnorm van de 

vreemdelingenwet,  dat het woord “desgevallend” in artikel 52, § 4, vijfde lid van het 

vreemdelingenbesluit moet worden begrepen.  

 

2.4. Om aan de formele motiveringsplicht te voldoen zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen moet het 

bestreden bevel dus duidelijk de determinerende juridische en feitelijke motieven aangeven op grond 

waarvan de bestreden beslissing genomen is. In casu werd het bestreden bevel genomen op grond van 

artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet. Voorts wordt in het bestreden bevel in feite 

gemotiveerd dat het regelmatig verblijf van verzoeker is verstreken. Deze feitelijke vaststelling wordt 

door verzoeker niet betwist noch weerlegd.  

 

Gezien deze feitelijke vaststelling en gezien de bewoordingen in artikel 7 van de vreemdelingenwet was 

de gemachtigde ertoe gehouden om in het geval van verzoeker op gebonden wijze een bevel om het 

grondgebied te verlaten af te geven.  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht, zoals deze volgt uit artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991 wordt derhalve niet aangetoond.  

 

2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker verder inhoudelijke argumenten ontwikkelt tegen het bestreden 

bevel, zodat hij in wezen de schending aanvoert van de materiële motiveringsplicht. 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 
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gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. (RvS 7 december 2001, nr. 101.624) 

 

Verzoeker betoogt dat de gemachtigde net zo goed een beslissing tot weigering van verblijf zonder 

bevel om het grondgebied te verlaten, had kunnen nemen. Hij wijst erop dat zijn echtgenote 

hoogzwanger is, dat de bevalling is uitgerekend voor de datum van 4 januari 2014, dat hij vader wordt 

van een Belgisch kind en dat zijn aanwezigheid essentieel is om zijn echtgenote en het kind bij te staan.  

Hij verwijt de gemachtigde om hiermee geen rekening te hebben gehouden.  Verzoeker verwijst naar 

artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt:  

“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.” 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet houdt geen uitdrukkelijke motiveringsplicht in maar is een 

algemene bepaling die er op gericht is te waarborgen dat de gemachtigde, ook in het kader van een 

gebonden bevoegdheid, bij het nemen van een verwijderingsbeslissing rekening houdt met welbepaalde 

fundamentele rechten, met name het belang van het kind, het gezins- en familieleven en de 

gezondheidstoestand van de betrokken vreemdeling. Artikel 8 van het EVRM en artikel 3 van het VN 

Kinderrechtenverdrag worden dan ook  weerspiegeld in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. De 

Raad wijst erop dat ook artikel 8 EVRM geen uitdrukkelijke motiveringsplicht inhoudt (RvS 22 juli 2013, 

nr. 224.386, maar de Raad gaat wel na of de gemachtigde  niet  op kennelijk onredelijke wijze of in strijd 

met de voorhanden zijnde feitelijke gegevens van de zaak tot zijn beslissing is gekomen (RvS 29 juni 

2010, nr. 205.942)/ 

 

2.6. In casu voert verzoeker aan dat de afgifte van een beslissing tot weigering van verblijf van meer 

dan drie maanden met een bevel om het grondgebied te verlaten disproportioneel is en een schending 

uitmaakt van zijn recht op eerbiediging van het gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 van het 

EVRM.  

Artikel 8 van het EVRM omvat het recht op eerbiediging van privé-, familie- 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.” 

 

Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven dient de Raad 

zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (zie EHRM 13 februari 2001, 

nr. 47160/99, Ezzoudhi v. Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, nr. 37295/97, Yildiz v. Oostenrijk, § 

34; EHRM 15 juli 2003, nr. 52206/99, Mokrani v. Frankrijk, § 21). 

 

De Raad stelt vast dat het voorgehouden gezinsleven tussen verzoeker en zijn echtgenote door de 

verwerende partij niet wordt betwist. Wat betreft verzoekers betoog dat zijn echtgenote hoogzwanger is 

en dat gemachtigde geen rekening heeft gehouden met dit gegeven, stelt de Raad vast dat uit het 

administratief dossier niet blijkt dat de gemachtigde in kennis werd gesteld van de zwangerschap en 

uitgerekende bevallingsdatum van 4 januari 2014. Uit deze bevallingsdatum blijkt niettemin dat de 

echtgenote van verzoekster reeds zwanger was op de datum van aanvraag om een verblijfskaart van 18 

juni 2013. Uit het administratief dossier blijkt niet dat de verzoeker van de zwangerschap melding heeft 

gemaakt bij de aanvraag, noch heeft hiervan melding gemaakt voor 18 september 2013, datum waarop 

alle vereiste documenten in het kader van zijn aanvraag om verblijfskaart moesten worden ingediend bij 

de gemeente.  

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 respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel 

houdt in dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het 

dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. Omgekeerd houdt het zorgvuldigheidsbeginsel, in 

het kader van een wederkerig bestuursrecht, in dat de aanvrager van een verblijfskaart alle elementen 
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aanbrengt die nuttig en noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag door de gemachtigde.  

(RvS 12 maart 2013, nr. 222.809; RvS 28 april 2008, nr. 182.450). 

Het kwam verzoeker aldus evenzeer toe de nodige zorgvuldigheid aan de dag te leggen en alle nuttige  

documenten voor te leggen dan wel de gemachtigde in te lichten over alle nuttige elementen. De Raad 

stelt vast dat de gemachtigde rekening heeft gehouden met alle stukken en elementen die verzoeker 

nuttig achtte in het kader van zijn aanvraag om een verblijfskaart als echtgenoot van een Belgische 

onderdaan. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt niet aangetoond.  

 

2.7. Bij de beoordeling van een grief betreffende dit artikel houdt de Raad zich 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 voorliggend 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.  

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 hij en zijn echtgenote voldoen 

aan de vereiste voorwaarden voor gezinshereniging en daartoe de nodige bewijzen moeten 

aanbrengen.  

 

2.8. In casu werd door de gemachtigde besloten om geen verblijfsrecht toe te kennen omdat de 

echtgenote van verzoeker nog geen 21 jaar oud is. Omtrent deze leeftijdsvereiste heeft het 

Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze voorwaarde het verkrijgen van een verblijfstitel niet belet maar 

alleen tijdelijk uitstelt, zodat zij het recht op gezinsleven niet op onevenredige wijze aantast. (GwH 26 

september 2013, nr. 123/2013, B.56.2.26).  

 



  

 

 

X - Pagina 8 

In dezelfde zin stelt de Raad vast dat het bestreden bevel niet leidt tot een definitieve verwijdering van 

het Belgische grondgebied.  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 met zijn echtgenote en zijn kind 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). Voorts stelt de Raad vast dat 

verzoeker niet aantoont dat er onoverkomelijke sociale, economische of culturele hinderpalen bestaan 

die de voorzetting van verzoekers gezinsleven in zijn land van herkomst of elders verhinderen.  

 

Verzoeker toont met zijn summier  betoog niet aan dat er sprake is van een disproportionaliteit tussen 

zijn belangen enerzijds, die in se erin bestaan om met zijn familie in België te verblijven hoewel niet 

voldaan is aan de vereiste voorwaarden voor gezinshereniging, en de belangen van de Belgische staat 

in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering anderzijds. 

Verzoeker toont aldus niet aan dat de bestreden beslissing een wanverhouding veroorzaakt heeft 

tussen zijn belangen en de belangen van de Belgische staat. Een disproportionele belangenafweging 

wordt niet aangetoond. 

 

Derhalve toont verzoeker niet aan dat de gemachtigde in het licht van artikel 8 van het EVRM of artikel 

74/13 van de vreemdelingenwet op onzorgvuldige wijze of kennelijke onredelijke wijze is overgegaan tot 

de afgifte van het bestreden bevel. Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt dan ook niet 

aangetoond. 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), quod non in casu. 

 

2.9. Ten overvloede wijst de Raad erop dat vooraleer er sprake kan zijn van een positieve verplichting in 

hoofde van de Belgische staat, verzoeker zelf ook gebruik dient te maken van de wettelijke 

mogelijkheden die voor hem openstaan. Uit het administratief dossier blijkt duidelijk, en dat wordt door 

de verwerende partij zelfs in haar nota met opmerkingen benadrukt, dat verzoeker in aanmerking komt 

voor een verblijfsrecht op grond van artikel 40ter van de vreemdelingenwet als vader van een Belgisch 

minderjarig kind. Het komt verzoeker evenwel toe om gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden 

die voor hem openstaan. Daartoe dient hij zich bij de Belgische overheden kenbaar te maken in de 

hoedanigheid van een ouder van een Belgisch minderjarig kind en een aanvraag om verblijfskaart in 

toepassing van artikel 40ter van de vreemdelingenwet in te dienen. Een verblijfsrecht in het kader van 

artikel 40ter staat ter beschikking en kan worden verworven zolang de identiteit en de afstammingsband 

met het minderjarig Belgisch kind wordt aangetoond. Bijgevolg toont verzoeker niet concreet aan in 

welke mate zijn gezinsleven verbroken wordt door de bestreden beslissing.  

 

Gelet op de wettelijke procedures die openstaan voor verzoeker om bescherming te krijgen van zijn 

gezinsleven en waarvan hij gebruik kan maken, kan in dit geval en op dit moment bezwaarlijk worden 

gesteld dat er in hoofde van de staat een positieve verplichting bestaat om verzoekers recht op 

gezinsleven te handhaven. Verzoeker dient eerst zelf gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden 

die voor hem openstaan, vooraleer de staat ertoe verplicht kan worden om verzoekers recht op een 

gezinsleven te beschermen. 

 

De schending van artikel 8 van het EVRM kan in huidige stand van het dossier niet worden 

aangenomen. 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring van de 

bestreden beslissing.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  
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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 achttien april 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 

 


