
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 128 200 van 21 augustus 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, thans de Minister van 

Justitie, belast met Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en 

Armoedebestrijding. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kosovaarse nationaliteit te zijn, op 7 maart 2014 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 

3 december 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden. 

 

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 12 maart 2014 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 30 april 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat. W. PEETERS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat L. BRACKE, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt 

voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 28 juni 2013 dient de verzoeker een aanvraag in tot het verkrijgen van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie (bijlage 19ter), met name in functie van zijn minderjarig kind dat 

de Belgische nationaliteit heeft. 

 

Op 3 december 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 beslissing houdende bevel om het grondgebied 

te verlaten.  

 

De eerstgenoemde beslissing, met name de beslissing houdende weigering tot verblijf van meer dan 

drie maanden, is de thans bestreden beslissing. Deze beslissing wordt tezamen met de beslissing tot 

afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten, onder de vorm van een bijlage 20, aan de 

verzoeker betekend op 12 januari 2014. 

 

De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd: 

 

“(…) BESLISSING TOT WEIGERING VAN VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN MET 

BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

 

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 28.06.2013 werd 

ingediend door: 

 

Naam: K(…)  

Voornaam: L(…) 

Nationaliteit: Kosovaarse  

Geboortedatum: (…) 

Geboorteplaats: (…) 

Identificatienummer in het Rijksregister: (…) 

Verblijvende te/verklaart te verblijven te: (…)  

 

om de volgende reden geweigerd: 

 

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 bepaalt het volgende: 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,4° die de ouders zijn van een minderjarige Belg, die hun identiteit aantonen met een 

identiteitsdocument en die de Belg begeleiden en zich bij hen voegen. 

 

Betrokkene kan zich niet beroepen op bovenstaande bepaling gezien op onvoldoende wijze is 

aangetoond dat hij zich bij zijn minderjarig Belgisch kind gevestigd heeft. Immers, betrokkene staat 

ingeschreven in de D(…)straat (…) te 2660 Antwerpen, terwijl zijn minderjarig Belgisch kind 

ingeschreven staat in de P(…)straat (…) te 2660 Antwerpen. 

 

Ter staving van het feit dat betrokkene een relatie heeft met zijn minderjarig kind worden een aantal 

bewijzen voorgelegd. Er werd een rekening voorgelegd waaruit zou moeten blijken dat betrokkene 

babyvoeding en luiers heeft gekocht. Echter, op basis van de voorgelegde rekening is niet bewezen dat 

betrokkene deze aankoop ook effectief gedaan heeft. Er worden geen namen vermeld op de 

voorgelegde rekening. Daarnaast worden foto's voorgelegd waarop betrokkene te zien is met zijn kind. 

Echter, deze foto's zijn onvoldoende bewijs dat betrokkkene op heden nog steeds een relatie heeft met 

zijn kind, gezien ze op een verschillend adres verblijven. Er is niet na te gaan van wanneer deze foto's 

dateren. 

Bijgevolg is de affectieve met het kind onvoldoende bewezen. 

 

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

ingetrokken. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 De Raad stelt vast dat het voorwerp van het beroep slechts de beslissing tot weigering van verblijf 

van meer dan drie maanden betreft. 
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Met verwijzing naar de arresten van de Raad van State van 15 januari 2014 met nummer 226.065 en 

van 23 januari 2014 met nummers 226.183 tot en met 226.185 dient te worden vastgesteld dat een 

bijlage 20, zoals in casu de bijlage 20 van 3 december 2013 twee aparte beslissingen omvat, met name 

enerzijds een beslissing tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden en anderzijds een 

beslissing houdende het bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Uit de omschrijving van het voorwerp van het beroep op pagina 1 van het verzoekschrift blijkt dat het 

beroep tot nietigverklaring slechts wordt ingesteld tegen de beslissing van 3 december 2013 tot 

weigering van verblijf van meer dan drie maanden, waarbij de aanvraag van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Unie, ingediend op 28 juni 2013, wordt geweigerd. Ook daar waar de 

verzoeker de motivering van de bestreden beslissing citeert, beperkt hij zich tot de motivering 

aangaande de weigering van het verblijf. Bovendien merkt de Raad op dat de verzoeker tegen het bevel 

om het grondgebied te verlaten geen middel ontwikkelt. 

 

Ter terechtzitting wordt de kwestie van het voorwerp van het beroep in het debat gebracht. De advocaat 

van de verzoeker stelt zich wat dit betreft naar de wijsheid te gedragen.  

 

De verzoeker heeft zodoende geen opmerkingen, zodat met verwijzing naar het bovenstaande dient te 

worden vastgesteld dat het voorwerp van het beroep tot nietigverklaring slechts de beslissing van 3 

december 2013 tot weigering van verblijf van meer dan drie maanden is. De Raad beperkt zijn 

wettigheidstoetsing dan ook tot deze beslissing. 

 

2.2 De verzoeker heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid 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) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis gesteld 

dat hij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid van 

voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1 In een eerste middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet, van de formele motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, alsook van de zorgvuldigheidsplicht, “door een 

beslissing die op kennelijk onredelijke wijze werd genomen”.  

 

3.1.1. Hij licht zijn middel als volgt toe: 

 

“Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“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, 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. (…)”  

 

Uit de aangehaalde wetteksten blijkt dat de opgelegde motivering in de akte de juridische en feitelijke 

overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering moet tevens 

afdoende zijn.  

 

De in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet hebben tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in 

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan 

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De 

artikelen 2 en 3 van de genoemde Wet van 29 juli 1991 verplichten de overheid ertoe in de akte de 

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op 
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een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite 

evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.  

 

Iedere beslissing van het bestuur dient op motieven te berusten die niet enkel in feite en in rechte 

aanwezig moeten zijn, doch die bovendien pertinent moeten zijn en de beslissing moeten 

verantwoorden. (RvSt. 22 mei 1991, nr. 37043)  

 

Het is derhalve een vaststaand beginsel dat administratieve beslissingen niet enkel formeel gemotiveerd 

dienen te worden, doch ook dat deze motivering afdoende, duidelijk en zorgvuldig moet zijn.  

 

Inzake de materiële motiveringplicht dient te worden gesteld dat de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht, niet bevoegd is 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 echter wel 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. 

RvSt., 7 december 2001, nr. 101.624)  

 

Betreffende het zorgvuldigheidsbeginsel kan worden opgemerkt dat:  

 

“Bij de vaststelling en waardering van de feiten waarop het besluit rust, moet de nodige zorgvuldigheid 

worden betracht.” (SUETENS, L.P. en BOES, M., Administratief Recht, Leuven, Acco, 1990, 31)  

 

Volgens vaststaande rechtspraak legt het zorgvuldigheidsbeginsel de overheid de verplichting op om 

haar beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding, 

hetgeen inhoudt dat de administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens 

van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. (cf. RvSt. 2 februari 2007, nr. 167.411, 

RvSt. 14 februari 2006, nr. 154.954)  

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van 

de zaak en met kennis van alle relevante gegevens een beslissing mag nemen.  

 

Aan bovenstaande vereisten wordt niet voldaan door de bestreden beslissing.  

 

Eerste onderdeel van het middel:  

 

Ter motivering van de bestreden beslissing verwijst de gemachtigde van de Staatssecretaris naar artikel 

40ter van de Vreemdelingenwet en stelt dat deze bepaling 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, 4° die de ouders zijn van een minderjarige 

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

voegen.”  

 

In werkelijkheid maakt artikel 40ter Vreemdelingenwet echter gewag van ouders van een minderjarige 

Belg die deze “begeleiden of zich bij hem voegen”.  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris gaat ingevolge deze verkeerde lezing van de wet dus kennelijk 

uit van een dubbele voorwaarde die dient te zijn vervuld teneinde het recht op gezinshereniging te 

kunnen laten gelden, namelijk 1) het minderjarig Belgisch kind begeleiden en 2) zich bij het kind voegen, 

terwijl de wet duidelijk de vervulling van één van deze twee mogelijkheden als voldoende stelt.  

 

Door zijn beslissing op deze verkeerde lezing van de wet te steunen, wordt artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet miskend.  

 

De bestreden beslissing is ook niet op correcte en afdoende wijze gemotiveerd, nu de motivering 

verwijst naar een verkeerde weergave van de van toepassing zijnde wetsbepaling, zodat de 

motiveringsverplichting werd geschonden.  

 

De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd.  
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Tweede onderdeel van het middel:  

 

Ter staving van de bestreden beslissing stelt de gemachtigde van de Staatssecretaris dat verzoeker 

zich niet op artikel 40ter van de Vreemdelingenwet kan beroepen omdat onvoldoende zou zijn 

aangetoond dat hij zich bij zijn minderjarig kind gevestigd heeft daar hij op een ander adres staat 

ingeschreven.  

 

Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet stelt echter niet als voorwaarde dat de ouder van een Belgisch 

minderjarig kind zich bij dit kind dient te “vestigen” laat staan zijn ingeschreven op hetzelfde adres.  

Volgens de wettekst dient de ouder zijn Belgisch minderjarig kind te begeleiden of zich bij hem te 

voegen.  

 

In casu is verzoeker inderdaad niet op hetzelfde adres als zijn kind ingeschreven, doch woont hij vlakbij 

en spendeert hij het grootste deel van zijn tijd met het kind zodat hij zich wel degelijk bij het kind heeft 

“gevoegd”.  

 

Daarenboven legde verzoeker ook foto’s voor als bewijs.  

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris laat echter na de gekende elementen en voorgelegde bewijzen 

in hun onderlinge samenhang te appreciëren.  

 

 

Indien de gemachtigde van de Staatssecretaris de voorgelegde elementen alsnog onvoldoende achtte, 

had hij de voorlegging van bijkomende bewijsstukken moeten vragen.  

 

Uit de zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vloeit immers voort dat in beginsel geen feiten als 

bewezen of niet bewezen worden beschouwd zonder bij de betrokkene direct en persoonlijk inlichtingen 

te vragen of hem in de gelegenheid te stellen de stukken over te leggen die naar zijn oordeel zijn 

voorstelling van de feiten of van zijn toestand geloofwaardig maken. (RvSt. 18 september 1984, nr. 

24.651, R.W., 1984-85, 946; LAMBRECHTS, W., Geschillen van Bestuur, 43)  

 

Waar in casu nagelaten werd dit te doen, is de bestreden beslissing genomen met een miskenning van 

het zorgvuldigheidsbeginsel en werd zij niet op afdoende wijze gemotiveerd.  

 

De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd.” 

 

3.1.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de 

bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen verplichten de administratieve 

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de bestreden 

beslissing ten gronde liggen en dit op afdoende wijze. Hetzelfde geldt voor het aangevoerd artikel 62 

van de vreemdelingenwet. Het afdoend karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent 

moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze 

draagkrachtig moet zijn, met name dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te 

dragen. De bestreden beslissing moet duidelijk de determinerende motieven aangeven op grond 

waarvan de beslissing genomen is.  

 

In casu geeft de bestreden beslissing duidelijk de motieven en de juridische grond aan op basis 

waarvan zij is genomen. 

 

Zo verwijst de bestreden beslissing naar de artikelen 40ter en 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de 

vreemdelingenwet en motiveert zij dat de verzoeker niet voldoet 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, c.q. Belg. Vervolgens wordt uiteengezet, met verwijzing naar de concrete 

elementen van het dossier, waarom de verzoeker op onvoldoende wijze heeft aangetoond dat hij zich bij 

zijn minderjarig kind gevestigd heeft en een affectieve (band) met dit kind heeft. 
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De verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op 

welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet 

zou zijn voldaan aan het doel van de artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 en artikel 

62 van de vreemdelingenwet. 

 

3.1.3. De verzoeker voert tevens de schending aan van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, van de 

materiële motiveringsplicht en van de zorgvuldigheidsplicht, “door een beslissing die op kennelijk 

onredelijke wijze werd genomen”.  

 

De Raad merkt vooreerst op dat hij bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet bevoegd is 

om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De Raad is bij 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; 

RvS 28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954; 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Het respect voor de zorgvuldigheidsplicht houdt derhalve 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. 

 

Bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die 

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is 

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens 

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn. 

 

3.1.4. Uit de voorliggende gegevens blijkt dat de verzoeker een aanvraag heeft ingediend om een 

verblijfskaart te verkrijgen als familielid van een burger van de Unie, in casu een Belg met name 

verzoekers minderjarige zoon,  A. K.. 

 

Het eerste lid van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, artikel waarvan de verzoeker de schending 

aanvoert, bepaalt:  

 

“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, 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. 

(…)”  

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“§ 2  

Als familielid van de burger van de Unie worden beschouwd:  

(…)  

4° de bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder 1° 

of 2°, die te hunnen laste zijn, die hen begeleiden of zich bij hen voegen;  

(…)” 

 

3.1.5. In een eerste onderdeel van het eerste middel voert aan dat de verzoeker dat de gemachtigde ter 

verwijst naar artikel 40ter van de vreemdelingenwet en daarbij stelt dat deze bepaling luidt: “(…)die de 

Belg begeleiden en zich bij hen voegen”, terwijl voormelde bepaling in werkelijkheid gewag maakt van 

ouders van een minderjarige Belg die deze “begeleiden of zich bij hem voegen”. De verzoeker geeft aan 

dat de gemachtigde ingevolge deze verkeerde lezing van de wet kennelijk uitgaat van een dubbele 

voorwaarde die dient te zijn vervuld teneinde het recht op gezinshereniging te laten gelden, namelijk het 

kind begeleiden en zich bij het kind voegen, terwijl de wet duidelijk de vervulling van één van deze twee 

mogelijkheden als voldoende stelt. De verzoeker stelt dat zo voormeld artikel 40ter miskend wordt en 

dat de bestreden beslissing ook niet op correcte en afdoende wijze gemotiveerd is, nu de motivering 
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verwijst naar een verkeerde weergave van de van toepassing zijnde wetsbepaling, zodat de 

motiveringsverplichting werd geschonden. 

 

Dienaangaande merkt de Raad op dat blijkt en buiten betwisting staat dat in de bestreden beslissing 

naar de correcte toepasselijke wetsbepaling wordt verwezen, met name artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet. Samen met de verzoeker stelt de Raad evenwel vast dat de gemachtigde de inhoud 

van het tweede lid, tweede streepje van voormelde bepaling verkeerd weergeeft en het voegwoord “en” 

in plaats van het voegwoord “of” gebruikt. Er dient echter op gewezen te worden dat, in tegenstelling tot 

wat de verzoeker beweert, uit de ondersteunende motieven van de bestreden beslissing geenszins blijkt 

dat de gemachtigde is uitgegaan van een dubbele voorwaarde en de aanvraag zou hebben verworpen 

omdat aan deze dubbele voorwaarde niet zou voldaan zijn. De bestreden beslissing is immers niet enkel 

gesteund op het feit dat de verzoeker onvoldoende heeft aangetoond zich bij zijn minderjarig Belgisch 

kind gevestigd te hebben, waarbij verwezen wordt naar de verschillende woonplaats, maar ook op de 

vaststelling dat de verzoeker onvoldoende bewezen heeft een relatie, een affectieve (band) te hebben 

met zijn kind. Zodoende blijkt niet dat de foutieve weergave van de wetsbepaling een invloed heeft 

gehad op de inhoud en de strekking (weigering van de aanvraag) van de bestreden beslissing, zodat de 

verzoeker ook niet aantoont welk belang hij bij deze grief heeft.  

 

Een schending van artikel 40ter van de vreemdelingenwet en de motiveringsverplichting wordt op dit 

punt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

3.1.6. In een tweede onderdeel betoogt de verzoeker dat de gemachtigde ter staving van de bestreden 

beslissing stelt dat de verzoeker zich niet op artikel 40ter van de vreemdelingenwet kan beroepen omdat 

onvoldoende aangetoond zou zijn dat hij zich bij zijn minderjarig kind gevestigd heeft, daar hij op een 

ander adres staat ingeschreven, terwijl voormeld artikel 40ter echter niet als voorwaarde stelt dat de 

ouder van een Belgisch minderjarig kind zich bij dit kind dient te “vestigen”, laat staan dat vereist is dat 

beiden zijn ingeschreven op hetzelfde adres. De verzoeker stelt dat de ouder volgens de wettekst zijn 

Belgisch minderjarig kind dient te begeleiden of zich bij hem voegen. Hij geeft aan dat hij inderdaad niet 

op hetzelfde adres als zijn kind is ingeschreven, doch vlakbij woont en het grootste deel van zijn tijd met 

het kind spendeert, zodat hij zich wel degelijk bij het kind heeft “gevoegd”. De verzoeker stipt aan dat hij 

daarenboven ook foto’s voorlegde als bewijs en dat de gemachtigde nalaat de gekende elementen en 

voorgelegde bewijzen in hun onderlinge samenhang te appreciëren. De verzoeker geeft aan dat, indien 

de gemachtigde de voorgelegde elementen alsnog onvoldoende achtte, hij de voorlegging van 

bijkomende bewijsstukken had moeten vragen. Hij besluit dat waar in casu werd nagelaten dit te doen, 

de bestreden beslissing genomen is met een miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel en zij niet op 

afdoende wijze werd gemotiveerd. 

 

De Raad stelt vast dat het verblijf in casu geweigerd wordt op grond van de globale beoordeling dat de 

verzoeker niet aantoont dat hij bij zijn kind heeft gevestigd en hij daarenboven ook niet voldoende heeft 

bewezen dat er een affectieve (band) bestaat met zijn minderjarig kind. De Raad merkt op dat de 

bestreden beslissing melding maakt van “de affectieve met het kind”, maar uit de bijlage 19ter van 28 

juni 2013 blijkt dat aan de verzoeker gevraagd wordt een “bewijs van affectieve en financiële band” over 

te leggen, zodat duidelijk is dat “de affectieve” een materiële misslag is en als “de affectieve band” dient 

begrepen te worden. De verzoeker geeft in zijn verzoekschrift bovendien niet aan dat hij dit onderdeel 

van de motivering van de bestreden beslissing niet zou begrepen hebben. 

 

Vervolgens wijst de Raad erop dat het, om in aanmerking te komen voor een verblijfsrecht in het kader 

van gezinshereniging met een Belgisch minderjarig kind, niet volstaat dat men ouder is van het kind. 

Artikel 40ter van de vreemdelingenwet vereist verder, zoals de verzoeker ook zelf aangeeft, dat de 

buitenlandse ouder van een Belgisch kind, dit kind ‘begeleidt’ of ‘zich bij hem voegt’.  

 

De verzoeker meent dat als voorwaarde niet kan gesteld worden dat de ouder zich bij het Belgisch 

minderjarig kind vestigt, laat staan ingeschreven is op hetzelfde adres. De verzoeker stelt vlakbij te 

wonen en het grootste deel van zijn tijd met zijn zoon te spenderen. Hij meent aldus zich wel degelijk bij 

het kind te hebben “gevoegd”. 

 

De Raad wijst erop dat de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde, door het gebruik van 

het woord “vestigen”, een foutieve invulling heeft gegeven aan artikel 40ter van de vreemdelingenwet. 

Uit de bestreden beslissing blijkt immers dat deze niet slechts gesteund is op het feit dat de verzoeker 

en zijn kind op een verschillend adres verblijven, maar tevens op het gegeven dat de stukken die de 

verzoeker heeft voorgelegd om te bewijzen dat hij een relatie heeft met zijn minderjarig kind, niet 
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volstaan, waarna besloten wordt dat de affectieve (band) met het kind onvoldoende bewezen is. In de 

bestreden beslissing werd zodoende vastgesteld dat de verzoeker en zijn zoon zijn ingeschreven op 

een ander adres, wat steun vindt in het administratief dossier en tevens uitdrukkelijk erkend wordt door 

de verzoeker in zijn verzoekschrift, en vervolgens wordt onderzocht, aan de hand van de voorgelegde 

stukken, of de verzoeker aangetoond heeft dat hij met zijn zoon, ook al verblijven zij niet op hetzelfde 

adres, toch een relatie, een affectieve (band) heeft, waarna besloten wordt dat dit niet het geval is.  

 

Uit het administratief dossier, met name uit de bijlage 19ter van 28 juni 2013, blijkt dat aan de verzoeker 

gevraagd werd om binnen de drie maanden een “bewijs van affectieve en financiële band” voor te 

leggen. De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake het aantonen van een affectieve en financiële band 

met een Belgisch kind bij de aanvrager ligt en dat de verzoeker het moment van zijn aanvraag kiest. Bij 

gebrek aan enige reglementaire bepaling aangaande de bewijsstukken die kunnen overgelegd worden, 

is deze bewijslast vrij. De gemachtigde beschikt over een ruime appreciatiebevoegdheid bij de 

beoordeling van de neergelegde stukken, waarop de Raad enkel vermag een marginale 

wettigheidstoetsing uit te oefenen. 

 

De verzoeker beperkt zich tot de enkele stelling dat hij zich wel degelijk bij zijn kind gevoegd heeft nu hij 

vlakbij woont en het grootste deel van zijn tijd met het kind spendeert en hij tevens foto’s als bewijs heeft 

voorgelegd. Hij gaat er met dit betoog echter aan voorbij dat in de bestreden beslissing wel degelijk 

wordt ingegaan op de neergelegde foto’s, maar geoordeeld wordt dat deze de relatie met het kind 

onvoldoende bewijzen. De verzoeker gaat op generlei wijze in op de concrete motivering aangaande de 

foto’s en weerlegt deze dan ook niet. Verder stelt hij dat de gemachtigde nalaat de gekende elementen 

en voorgelegde bewijzen in hun onderlinge samenhang te appreciëren. De verzoeker laat echter na aan 

te geven met welke gekende elementen en voorgelegde bewijzen geen rekening zou zijn gehouden. 

Bovendien dient erop gewezen te worden dat in de bestreden beslissing verschillende elementen in 

ogenschouw genomen worden, met name de verschillende verblijfplaats, een rekening van babyvoeding 

en luiers, en de neergelegde foto’s, waarna de gemachtigde tot het besluit komt dat een affectieve 

(band) van de verzoeker met het kind op grond van deze gegevens onvoldoende bewezen is. De 

verzoeker maakt niet aannemelijk dat deze beoordeling kennelijk onredelijk zou zijn en dat de gekende 

elementen en voorgelegde bewijzen niet in hun onderlinge samenhang zouden geapprecieerd zijn.  

 

Tevens kan er nog op gewezen worden dat de verzoeker in het geheel niet ingaat op dat onderdeel van 

de motivering van de bestreden beslissing dat betrekking heeft op de voorgelegde rekening van 

babyvoeding en luiers, zodat kan worden aangenomen dat de verzoeker de motivering dienaangaande 

niet betwist.  

 

Ten slotte geeft de verzoeker nog aan dat, als de gemachtigde de voorgelegde elementen onvoldoende 

achtte, hij de voorlegging van bijkomende bewijsstukken had moeten vragen. De Raad benadrukt dat de 

bestreden beslissing een antwoord is op een door de verzoeker ingediende aanvraag en dat het aan de 

verzoeker is om te zorgen dat zijn aanvraag volledig is en dat alle stukken overgemaakt worden. Aan de 

verzoeker werd uitdrukkelijk verzocht om documenten voor te leggen om de affectieve en financiële 

band met zijn zoon te bewijzen. De verzoeker kan zich in zijn verzoekschrift dan ook niet beperken tot 

de loutere bewering dat hij het grootste deel van zijn tijd met het kind spendeert en tot te niet 

onderbouwde stelling dat de gemachtigde maar de voorlegging van bijkomende bewijsstukken had 

moeten vragen.  

 

De verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel miskend is en de 

bestreden beslissing niet op afdoende wijze gemotiveerd is. 

 

3.1.7. Gelet op het bovenstaande dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing steunt op ter 

zake dienende, deugdelijke, afdoende en pertinente motieven.  

 

Een schending van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, van de formele motiveringsplicht vervat in 

artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, alsook van de 

zorgvuldigheidsplicht, “door een beslissing die op kennelijk onredelijke wijze werd genomen”, wordt niet 

aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is ongegrond. 
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3.2 In een tweede middel voert de verzoeker de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM). 

 

3.2.1. De verzoeker licht zijn middel als volgt toe: 

 

“Verzoeker meent eveneens dat de bestreden beslissing een schending inhoudt van artikel 8 EVRM, nu 

het feit dat hem het recht op verblijf in België wordt ontzegd meteen ook op noodzakelijke wijze betekent 

dat hij niet langer kan samenblijven met zijn minderjarig kind, met wie de afstammingsband niet in vraag 

wordt gesteld.  

 

Verzoeker een wettelijk verblijf in België ontzeggen komt derhalve neer op een ongeoorloofde 

inmenging van het openbaar gezag in het beschermde familie- en gezinsleven van verzoeker, 

aangezien geenszins elementen voorhanden zijn om te stellen dat deze inmenging nodig is in het 

openbaar belang van het land. 

 

Luidens de bepalingen van dit artikel zelf is dergelijke inmenging enkel mogelijk indien bij de wet 

voorzien en in een democratische samenleving nodig 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.  

 

Derhalve betekent de bestreden beslissing een inbreuk op artikel 8 EVRM, welk in de Belgische 

rechtsorde rechtstreekse werking heeft en voorrang geniet op Belgische wettelijk bepalingen die ermee 

onverenigbaar zouden zijn.  

 

De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd.” 

 

3.2.2. 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.” 

 

De verzoeker beroept zich op een gezinsleven met zijn Belgische minderjarige zoon. De Raad 

benadrukt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker toekomt, nu hij een schending van artikel 8 van 

het EVRM aanvoert, om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende 

precieze wijze het bestaan van het door hem ingeroepen gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze 

waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

  

Op basis van de aangevoerde elementen, kijkt de Raad, wanneer een risico van schending van het 

respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, in de eerste plaats na of er een daadwerkelijk 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 

(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). 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, nr. 51564/99, Conka v. België, § 83), en anderzijds 

dat dit artikel primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 

210.029), is het de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig 

mogelijk onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan hij kennis 

heeft of zou moeten hebben. 
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3.2.3.  Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘gezinsleven’ niet. Dit is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden geïnterpreteerd. Wat het bestaan van een 

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 (zie EHRM 12 

juli 2001, nr. 25702/94, K. en T. v. Finland, § 150). De beoordeling of er sprake kan zijn van een 

gezinsleven is een feitenkwestie. 

 

In beginsel ontstaat vanaf de geboorte tussen een minderjarig kind en zijn ouder een natuurlijke band 

die gelijkstaat met een gezinsleven. Het is daarbij niet noodzakelijk dat het kind binnen een huwelijk of 

andere samenlevingsvorm is geboren. Om een voldoende graad van ‘gezinsleven’ vast stellen die valt 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM, is de samenwoning van de ouder met het 

minderjarig kind niet noodzakelijk vereist; wel moeten alsdan andere factoren worden voorgelegd die 

aantonen dat de relatie tussen de betrokken ouder en het minderjarig kind een voldoende 

standvastigheid vertoont om de facto gezinsbanden te creëren (“Although co-habitation may be a 

requirement for such a relationship, however, other factors may also serve to demonstrate that a 

relationship has sufficient constancy to create de facto family ties.” EHRM 8 januari 2009, nr. 10606/07, 

Joseph Grant v. Verenigd Koninkrijk, par. 30). 

 

Zulke factoren betreffen de aard en duur van de relatie tussen de ouders, of de vader het kind heeft 

erkend, de bijdragen tot de zorg en opvoeding van het kind, de kwaliteit en regelmatigheid van het 

contact tussen ouder en kind en de interesse en het engagement van de ouders ten aanzien van het 

kind voor en na de geboorte ervan.  

 

3.2.4. De Raad dient na te gaan of er op het moment van de bestreden beslissing factoren aanwezig 

waren die wijzen op een beschermenswaardig gezinsleven tussen de  verzoeker en zijn Belgisch 

minderjarig kind.  

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de verzoeker bij zijn verzoekschrift en ter ondersteuning van 

zijn grief ontleend aan artikel 8 van het EVRM geen enkel element bijbrengt dat het bestaan van een 

daadwerkelijk beleefde gezinssituatie met zijn minderjarige zoon kan aantonen. De verzoeker beperkt er 

zich toe te stellen dat de afstammingsband met zijn zoon niet in vraag wordt gesteld en de loutere 

bewering dat hij in de buurt van zijn zoon woont en met hem het grootste deel van zijn tijd spendeert. 

Uiteraard volstaan dergelijke beweringen niet om een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM aan te tonen.  

 

Ook uit de stukken van het administratief dossier kan niet blijken dat een dergelijk beschermenswaardig 

gezinsleven bestaat tussen de verzoeker en zijn minderjarige zoon. 

 

Het blijkt en het staat buiten betwisting dat de verzoeker en zijn minderjarige zoon niet samenwonen. De 

verzoeker heeft zijn zoon pas erkend op 26 april 2013, en dus na diens geboorte op 19 november 2012. 

Er zijn geen gegevens voorhanden die erop wijzen dat de verzoeker en de moeder van het kind ooit 

hebben samengewoond. Ook de duur van de relatie tussen de ouders of de aard ervan blijkt niet, 

temeer wel blijkt dat de verzoeker op 25 april 2012 door de diensten van de verweerder werd 

gerepatrieerd naar Kosovo. Het dossier bevat een aantal ongedateerde foto’s en een rekening voor 

luiers en babyvoeding die de verzoeker heeft overgemaakt naar aanleiding van zijn aanvraag tot afgifte 

van een verblijfskaart als familielid van een burger van de Unie. Op deze foto’s is weliswaar de 

verzoeker te zien met zijn zoon, doch de foto’s zijn niet gedateerd en zij tonen onvoldoende aan dat de 

verzoeker sinds de geboorte van zijn zoon regelmatige contacten met hem had en dat hij mede instond 

voor de opvoeding. Het bonnetje met de rekening voor luiers en babyvoeding toont niet aan wie deze 

rekening heeft betaald, zodat evenmin elementen aanwezig zijn die erop wijzen dat de verzoeker 

bijdroeg in de kosten van de opvoeding van zijn zoon. Voorts bevat het administratief dossier nog een 

verklaring op eer van de – minderjarige – moeder van verzoekers zoon. Deze verklaring op eer is niet 

afkomstig van een objectieve bron en kan dan ook niet als een bewijs worden aanzien voor de erin 

beweerde band tussen de verzoeker en zijn minderjarige zoon.    

 

Er dient dan ook te worden besloten dat de verzoeker zijn beweerde gezinsleven met zijn zoon niet 

aantoont en dat ook in het administratief dossier geen elementen voorliggen die toelaten het bestaan 

van een beschermenswaardig gezinsleven, dit is effectief beleefde gezinsbanden in de zin van artikel 8 

van het EVRM, op het moment van de bestreden beslissing aan te nemen.  
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3.2.5. Daarenboven  stelt de Raad vast dat de verzoeker zijn middel opbouwt in het licht van artikel 8, 

tweede lid van het EVRM en betoogt dat de inmenging enkel mogelijk is indien dit noodzakelijk is in een 

democratische samenleving. Te dezen stelt de Raad evenwel vast dat de bestreden beslissing geen 

betrekking heeft op een weigering van voortgezet verblijft.  Het betreft hier een situatie van eerste 

toelating, aangezien de verzoeker immers een aanvraag indiende van een verblijfskaart van een 

familielid van een burger van de Europese Unie c.q. Belgische onderdaan en er hem geen bestaand 

verblijfsrecht werd ontnomen. In zulke situatie geschiedt er geen toetsing aan de hand van artikel 8, 

tweede lid van het EVRM, maar 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 

artikel 8, eerste lid van het EVRM geschonden (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). Een ander belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in 

een tijd waarin de betrokken personen bewust waren dat de verblijfsstatus van een van hen zo was dat 

het voortbestaan van het gezinsleven in het gastland vanaf het begin precair was. Waar dit het geval is, 

zal er enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending van artikel 8 EVRM 

(EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). 

 

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. 

 

De verzoeker beperkt er zich toe te stellen dat het feit dat hem het recht op verblijf in België wordt 

ontzegd meteen ook op noodzakelijke wijze betekent dat hij niet langer kan samenblijven met zijn 

minderjarig kind, maar hij laat na deze bewering te staven en enige hinderpaal aan te tonen voor het 

beleven van een gezins- en privéleven elders. Bovendien dient nogmaals te worden benadrukt dat het 

bestaan van een beschermenswaardig gezinsleven op het moment van de bestreden beslissing niet 

wordt aangetoond. Ten slotte kan worden opgemerkt dat de bestreden beslissing niet uitsluit dat de 

verzoeker in België een nieuwe aanvraag tot gezinsherenging indient indien hij meent heden wel een 

voldoende relatie, een affectieve (band) te kunnen aantonen.  

 

De 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.  
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3.2.6. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verzoeker geen schending van artikel 8 van het EVRM 

aantoont en dat zulke schending ook niet aannemelijk wordt gemaakt. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

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 augustus tweeduizend veertien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. VALGAERTS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS C. DE GROOTE 

 


