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 nr. 129 761 van 19 september 2014 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Amerikaanse nationaliteit te zijn, op 15 januari 2014 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-bestrijding van 28 

november 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 beschikking tot vaststelling van het rolrecht van 22 januari 2014 met refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 juli 2014, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 september 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. CAVADINI, die loco advocaat F. GELEYN verschijnt voor de 

verzoekende partij en van advocaat S. MATROYE, 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. Verzoeker legt op 5 juni 2013 samen met zijn Belgische partner een verklaring van wettelijk 

samenwoonst af.  

 

1.2. Op 10 juni 2013 dient verzoeker een aanvraag in van een verblijfskaart als familielid van een burger 

van de Europese Unie c.q. Belgisch onderdaan.  

 

1.3. Op 28 november 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. Dit is de bestreden beslissing waarvan verzoeker op 

16 december 2013 in kennis wordt gesteld. De motieven luiden als volgt: 

 

“In uitvoering van artikel 52, §4, 5de lid van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt de 

aanvraag van een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, die op 10.06.2013 werd 

ingediend door: 

Naam: R 

Voorna(a)m(en): P.T. 

Nationaliteit: Amerikaan  

(…) 

om de volgende reden geweigerd: 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht of verlijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie. 

De betrokkene heeft niet op afdoende wijze aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben 

met zijn partner, zoals gedefinieerd in artikel 40bis, §2, 2°. De betrokkene brengt onvoldoende bewijs 

aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de aanvraag of dat zij elkaar 

ten minste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze 

ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een gemeenschappelijk kind hebben. 

De betrokkene legt volgende documenten voor: 

• Verklaringen op eer door derden. Aangezien deze verklaringen niet op hun feitelijkheid en 

waarachtigheid kunnen worden getoetst, worden ze niet aanvaard als afdoende bewijs voor de 

duurzame en stabiele aard van de relatie. 

• Foto's: Deze foto's bewijzen dat betrokkenen elkaar kennen sinds 26.06.2011. Dit bewijst echter niet 

dat betrokkene elkaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze 

ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen. 

• E-mailverkeer: Het e-mailverkeer tussen betrokkene zijn partner en familie vertelt niet veel over de 

duurzame relatie van betrokkenen. Bijgevolg wordt dit niet aanvaard als bewijs van de relatie. 

Bovendien wordt aan de hand van deze mails niet bewezen dat betrokkenen elkaar reeds 3 maal 

ontmoet hebben en dat deze in totaliteit 45 dagen betroffen. 

Artikel 40ter van de wet van 15.12.1980 stelt dat bij een aanvraag gezinshereniging in functie van een 

Belg 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. 

Om dit aan te tonen legt betrokkene afschriften voor van zijn Belgische partner waaruit blijt dat zij 

maandelijks 1000 euro gestort krijgt van betrokkene zijn familie. Aangezien er verder geen enkel bewijs 

van vroegere of toekomstige tewerkstelling of bestaansmiddelen worden aangebracht, is met deze 

afschriften niet aangetoond dat de Belgische onderdaan over stabiele en regelmatige bestaansmiddelen 

beschikt. 

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. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 42, § 1, tweede lid  en 

artikel 62 van wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de 

materiële motiveringsplicht, van het redelijkheidsbeginsel, van het proportionaliteitsbeginsel, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden (hierna: EVRM) en van artikel 22 van de Grondwet. Het middel wordt als volgt 

uiteengezet: 

 

“Overwegende dat verzoeker U met huidig verzoekschrift verzoekt de bestreden beslissing tot weigering 

van verblijf met bevel het grondgebied te verlaten te vernietigen ; 

Overwegende dat verzoeker de nietigverklaring van de geviseerde akte verzoekt wegens schending van 

artikel 42, § 1e, alinéa 2 en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, schending van de artikelen 
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2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 

schending van het algemeen beginsel van de materiële motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 

schending van het beginsel van behoorlijk bestuur van redelijkheid en proportionaliteit, schending van 

het beginsel van behoorlijk bestuur van de zorgvuldigheid, schending van artikel 8 van het Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, schending van artikel 22 van 

de Belgische Grondwet, en wegens kennelijke beoordelingsfout en fouten in de motivering; 

Overwegende dat ten eerste, verwerende partij haar beslissing op geen enkele wijze motiveert voor wat 

de vraag betreft te weten waarom het niet past de getuigenverklaringen in overweging te nemen voor 

wat de duur van hun relatie betreft, deze getuigen tonen een duurzame relatie van meer dan twee jaar 

aan ; 

Dat hieruit een schending volgt van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen ; 

Overwegende dat ten tweede, wat de beoordeling van de bestaansmiddelen betreft, opgemerkt wordt 

dat artikel 42, § 1e, alinéa 2 van de voornoemde wet van 15/12/1980 bepaalt dat: « 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 aile bescheiden en 

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

door elke Belgische overheid» 

Dat de RW reeds in een arrest n° 78.662 van 30 maart 2012 de administratie heeft gesanctioneerd die 

een beslissing tôt weigering van een verblijf van meer dan drie maanden omdat « noch uit de genomen 

beslissing noch uit het administratief dossier blijkt dat de verwerende partij », in functie van de eigen 

behoeften van de burger van de Unie die vervoegd wordt en van zijn familieleden, de bestaansmiddelen 

heeft bepaald nodig om te voorzien in hun behoeften zonder ten laste te vallen van de openbare 

overheden, een vereiste die haar nochtans opgelegd wordt door hoger vermeld artikel 42, § 1e, alinéa 2 

Dat hieruit moet besloten worden dat de beslissing van de administratie onvoldoende gemotiveerd is op 

dit punt ; 

Dat het past te overwegen dat de bestreden beslissing de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen schendt, alsook artikel 42, § 1e, 

alinéa 2 van de wet van 15/12/1980; 

Overwegende dat ten derde, de verwerende partij geen rekening heeft gehouden met het feit dat 

verzoeker een koppel vormt en haar beslissing op dit punt niet gemotiveerd heeft alvorens het bevel het 

grondgebied te verlaten aan verzoeker te betekenen; 

Overwegende dat verzoeker zich dit bevel tot het verlaten van het grondgebied slechts zag betekenen 

ingevolge het verzoek dat hij heeft ondernomen om een verblijf op basis van een wettelijke 

samenwoning aan te vragen, en dit zonder dat dit bevel het grondgebied te verlaten verwijst naar het 

bestaan van een relatie als koppel en zonder dat dit bevel het grondgebied te verlaten gemotiveerd is 

omtrent de vraag naar de al dan niet schending door deze administratieve akte van bepaalde 

bepalingen van internationaal recht zoals artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens of nationale bepalingen zoals artikel 22 van de Grondwet; 

Dat het past het bevel het grondgebied te verlaten te vernietigen en inzoverre dit, in het kader van één 

enkele beslissing, onverbrekelijk verbonden is met de beslissing tot weigering van verblijf, past het ook 

deze laatste te vernietigen; 

1) Relevante rechtspraak van de Raad van State 

Overwegende dat reeds door de Raad van State werd beslist dat : 

RAAD VAN STATE, arrest n° 173.081 d.d. 3 juli 2007 

« Considérant que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales n'autorise d'ingérence de l'autorité que si elle est nécessaire à la sauvegarde d'un des 

objectifs qu'il mentionne, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du 

pays, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la 

morale ou la protection des droits et libertés d'autrui ; Que la seule circonstance que le requérant ait 

contrevenu à la loi du 15 décembre 1980 n'implique pas que son éloignement serait justifié par un de 

ces objectifs ; qu'on n'aperçoit pas en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être 

économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la 

santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés d'autrui seraient compromis parla présence 

du requérant en Belgique et qu'en tous cas, les parties adverses n'ont donné aucune indication à cet 

égard » ; 

Est ordonné la suspension de l'ordre de quitter le territoire » 
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(vrije vertaling: "Overwegende dat artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden geen inmenging van enig openbaar gezag toestaat dan voor zover 

dit noodzakelijk is in de bescherming van één van de doelstellingen die het vermeldt, zijnde de nationale 

veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen; Dat de enige omstandigheid dat verzoeker de 

wet van 15 december 1980 zou overtreden hebben niet impliceert dat zijn uitzetting gerechtvaardigd 

wordt door één van deze doelstellingen; dat men niet ziet hoe de nationale veiligheid, de openbare 

veiligheid of het economisch welzijn van het land, of het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare 

feiten, of de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen zou geschaad worden door de aanwezigheid van verzoeker in België en dat in 

ieder geval, verwerende partijen 

hem geen enkele indicatie in deze zin gegeven hebben" 

"Wordt bevolen de schorsing van het bevel het grondgebied te verlaten" 

2) In casu 

Overwegende dat uit de motivering van de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat de administratie, op 

het ogenblik dat zij haar beslissing nam, kennis had van het familieleven dat verzoeker met haar partner 

onderhield aangezien het verzoek tot gezinshereniging gebaseerd was op het bestaan van deze relatie 

als koppel en aangezien bij het dossier verschillende bewijzen gevoegd waren van het bestaan van 

deze relatie als koppel tussen verzoeker en zijn partner (zie de stukken gevoegd bij de aanvraag tot 

verblijf van verzoeker); 

Dat dit privé- en familieleven bestond voor het bestreden bevel het grondgebied te verlaten; 

Overwegende dat ten eerste, vanaf het ogenblik dat de administratie kennis had van deze situatie, zij 

haar beslissing diende te motiveren door te verwijzen naar artikel 8 van het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens, en dit zonder dat het er toe doet of verzoeker in zijn aanvraag tot verblijf van meer 

dan drie maanden bij verwerende partij melding had gemaakt van het bestaan van een privé- en 

familieleven met zijn partner en artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden had ingeroepen; 

Dat het aan de administratie was, ingevolge haar verplichting om haar administratieve akten te 

motiveren, om de redenen aan te duiden op basis waarvan zij meende dat dit bevel het grondgebied te 

verlaten aan verzoeker kon betekend worden en dit in weerwil van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 22 van de 

Grondwet die het recht op respect voor het familieleven van verzoekster voorzien; 

Dat de bestreden akte geen enkele motivering bevat die verband houdt met de nationale veiligheid, de 

openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 

strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de 

rechten en vrijheden van anderen, vereisten die in de ogen van het Verdrag de inmenging van het 

openbare gezag in het privé- en familieleven van verzoeker kunnen rechtvaardigen; 

Dat de bestreden akte geen enkele motivering bevat omtrent de noodzakelijkheid van de afgifte van het 

bevel het grondgebied te verlaten teneinde één van de hoger vermelde doelstellingen te verzekeren; 

Dat de bestreden akte geen enkele motivering bevat omtrent de redelijke proportionaliteit tussen de (niet 

vermelde) doelstelling die het aannemen van de bestreden akte had kunnen rechtvaardigen en het 

voorwerp van de bestreden maatregelen ; 

Dat artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen aan de administratie 

opleggen een adequate motivering te geven gelet op de persoonlijke situatie van verzoeker en gelet op 

alle elementen van het dossier en niet enkel rekening houdend met deze elementen die haar door 

verzoeker ter kennis zouden zijn gebracht naar aanleiding van zijn aanvraag tot verblijf van meer dan 

drie maanden; 

 Dat reeds werd geoordeeld door de Raad van State dat, « selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation dont chaque acte 

administratif doit faire l'objet consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui 

ont déterminé son adoption ; que cette motivation doit être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et 

propre au cas d'espèce » 

(vrije vertaling: "volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen bestaat de motivering, waaraan elke administratieve akte moet 

voldoen, in de aanwijzing, in de akte, van de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing 

ten grondslag liggen; dat deze motivering afdoende moet zijn, dit wil zeggen exact, volledig en eigen 

aan de specifieke zaak") (Raad van State, arrest n° 185.724 d.d. 19 augustus 2008 ; AR : A. 

179.818/29.933) ; 
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Dat door deze motiveringsplicht niet te respecteren de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en 

artikel 62 van de wet van 15 december 1980 voornoemd, geschonden zijn; 

Overwegende dat in overeenstemming met de bevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen inzake nietigheid, de opdracht van de vernietigingsrechter gelet op de regels betreffende 

de formele motiveringsplicht van bestuurshandelingen er in bestaat te onderzoeken of de bestreden 

bestuurshandeling op afdoende wijze gemotiveerd is voor wat de vraag betreft naar het opleggen van 

een bevel het grondgebied te verlaten ten aanzien van verzoeker; 

Dat zoals de Raad van Vreemdelingenbetwistingen opmerkt in haar arrest n° 24.133 d.d. 3 maart 2009 

in de zaak 36.629 / III, «le Conseil souligne en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n'est 

pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée » ; 

(vrije vertaling: "de Raad benadrukt bovendien dat zij, in het kader van de wettigheidscontrole, niet 

bevoegd is om haar oordeel in de plaats te zetten van de administratieve overheid die de bestreden 

beslissing heeft genomen") 

Dat het bijgevolg niet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is om in de plaats van de 

administratie de redenen te zoeken die - eventueel - op wettige wijze de bestreden beslissing zouden 

kunnen motiveren; 

Dat het bijgevolg aan Uw Jurisdictie toekomt om, na te hebben vastgesteld dat de bestreden akte op dit 

punt in het geheel niet is gemotiveerd en a fortiori niet afdoende is gemotiveerd, deze te vernietigen; 

Overwegende dat ten tweede, naast de motiveringsplicht die rust op de administratie, deze laatste 

tevens rekening had moeten houden met het recht op respect van het privé- en familieleven van 

verzoeker; 

Dat wat artikel 7 van de wet van 15 december 1980 betreft door de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen reeds werd beslist dat « les pouvoirs de police conférés par l'article 7 de la loi du 15 

décembre 1980, ne peuvent avoir pour effet de dispenser l'autorité administrative du respect 

d'obligations internationales auxquelles l'Etat belge a souscrit. Au titre de tels engagements, figure 

notamment la protection des droits garantis parles articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales » 

(vrije vertaling: "de politiemachten toegekend door artikel 7 van de wet van 15 december 1980 kunnen 

niet tôt gevolg hebben dat de administratieve overheid vrijgesteld wordt van het respect voor 

internationale verplichtingen die de Belgische Staat heeft onderschreven. Onder deze verbintenissen 

bevindt zich met name de bescherming van de rechten verzekerd door de artikelen 3 en 8 van het 

Verdrag tôt bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhederi') (R.V.V., 31 juli 

2008, n° 14.736, Rev. Dr Etr 2008 n° 149, p. 361); 

Overwegende dat het recht op respect voor het privé- en familieleven fundamenteel is; dat dit niet mag 

aangetast worden dan in het licht van de doelstellingen limitatief opgesomd in het Verdrag tôt 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; 

Dat het vooreerst de plicht is van de administratie om aan te duiden en na te kijken of een motief 

verband houdend met de openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van dé gezondheid of de goede zeden of de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, het nemen van het bevel het grondgebied te 

verlaten kan rechtvaardigen: 

Dat men inderdaad niet ziet hoe de aanwezigheid van verzoeker in België op dit punt een gevaar kan 

inhouden voor één van de voornoemde doelstellingen en hoe de afgifte van een bevel het grondgebied 

te verlaten noodzakelijk zou zijn om één van deze doelstellingen te vervullen; 

Dat de bestreden akte onwettig is; 

Dat het vervolgens de plicht is van de administratie om aan te duiden en na te kijken in welke zin het 

bevel het grondgebied te verlaten noodzakelijk was ter bescherming van de voornoemde doelstellingen; 

Dat de toets van de noodzakelijkheid impliceert dat de inmenging gefundeerd zou zijn op een dringende 

vitale behoefte; 

Dat men evenmin inziet hoe de afgifte van een bevel het grondgebied te verlaten aan verzoeker 

noodzakelijk was om één van deze doelstellingen te vervullen; 

Dat de bestreden akte onwettig is; 

Dat het tenslotte de plicht is van de administratie om aan te duiden hoe het bestreden bevel het 

grondgebied te verlaten en de doelstelling die haar betekening zou ondersteunen in redelijke 

proportionaliteit was met het recht op respect voor het privé- en familieleven van verzoeker; 

Dat indien de bestreden maatregel had kunnen gerechtvaardigd worden, in een proportionele 

verhouding met een doelstelling die had kunnen gevolgd worden, dan zou een maatregel genomen 

geweest zijn ten aanzien van verzoeker, maatregel die hem zou verplicht hebben terug te keren naar 

zijn land van herkomst om er, van op afstand, en verwijderd van zijn partner, lange formaliteiten te 

vervullen teneinde terug te kunnen keren naar België; 
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Dat het er op aan kwam voor de administratie om aan te tonen dat ze de moeite had genomen een 

rechtvaardig evenwicht te vinden tussen de beoogde doelstelling en de ernst van de aantasting van het 

recht van verzoeker op respect voor zijn privé- en familieleven ; 

 Overwegende dat in het kader van de bestreden handeling men echter geen enkele rechtvaardiging of 

contrôle ziet voor wat de beoogde doelstelling betreft, noch op het vlak van de noodzakelijkheidstoets, 

noch op het vlak van de proportionaliteit ; 

De het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten dus onwettig is ; 

Overwegende dat de Raad van State reeds beslist heeft dat « selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation dont chaque acte 

administratif doit faire l'objet consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait qui 

ont déterminé son adoption ; que cette motivation doit être adéquate, c est-à-dire exacte, complète et 

propre au cas d'espèce ; que la motivation par référence est admise à la condition que les actes 

auxquels il est fait référence soient en eux-mêmes motivés et que les personnes auxquelles la 

motivation est destinée en aient connaissance au plus tard concomitamment à l'acte en cause » 

(vrije vertaling: "volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen bestaat de motivering, waaraan elke administratieve akte moet 

voldoen, uit de aanwijzing, in de akte, van de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing 

ten grondslag liggen; dat deze motivering afdoende moet zijn, dit wil zeggen exact, volledig en eigen 

aan de specifieke zaak; dat de motivering door verwijzing toegelaten is op voorwaarde dat de 

handelingen waarnaar verwezen wordt op zichzelf gemotiveerd zijn en dat de personen aan wie de 

motivering gericht was, er kennis van hadden genomen uiterlijk samen met de specifieke handeling") 

(Raad van State, arrest n° 185.724 d.d. 19 augustus 2008 ; AR : A. 179.818/29.933) ; 

Overwegende dat gezien de overwegingen hoger uiteengezet verzoeker meent dat de bestreden 

handeling artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tôt het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen schendt, alsook de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het algemeen 

beginsel van de materiële motiveringsplicht van bestuurshandelingen, het beginsel van behoorlijk 

bestuur van redelijkheid en proportionaliteit, artikel 8 van het Verdrag tôt bescherming van de rechten 

van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 22 van de Grondwet, en hieruit een kennelijke 

beoordelingsfout in hoofde van de administratie blijkt ; 

Overwegende dat het past de bestreden beslissing te vernietigen;” 

 

2.2. De bestreden beslissing steunt op artikel 40bis, § 2, 2° juncto artikel 40ter van de vreemdelingen-

wet.  

 

Artikel 40bis, § 2, 2° van de vreemdelingenwet luidt als volgt:    

 

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

(…) 

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

een wet een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. 

De partners moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: 

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

Het duurzaam en stabiel karakter van deze relatie is aangetoond : 

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

broken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

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

vraag, kennen en het bewijs  leveren  dat  zij  regelmatig,  telefonisch,  via briefwisseling of elektroni-

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

aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen; 

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

 

Artikel 40ter, 2de lid 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, 1° tot 3°, 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: 
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- 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; 

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.” 

 

Uit lezing van artikel 40bis, § 2, 2° juncto artikel 40ter, 2de lid van de vreemdelingenwet volgt dat in het 

kader van een aanvraag van een verblijfskaart als familielid van een Unieburger c.q. Belgische 

onderdaan, m.n. in de hoedanigheid van wettelijk samenwonende partner, op cumulatieve wijze aan de 

volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

- de partners moeten een naar behoren geattesteerde duurzame en stabiele partnerrelatie onder-

houden, en 

- de Belgische referentiepersoon moet beschikken over stabiele, toereikende en regelmatige bestaans-

middelen, en 

- de Belgische referentiepersoon moet beschikken over behoorlijke huisvesting.  

 

2.3. In casu wordt de aanvraag van een verblijfskaart geweigerd omdat de gemachtigde oordeelt dat 

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

Belgische partner en evenmin aantoont dat de Belg die hij vervoegt over stabiele, toereikende en 

regelmatige bestaansmiddelen beschikt, zodat verzoeker niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om 

te genieten van het recht op verblijf van meer dan drie maanden.  

 

Wat de ingeroepen schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van 

de wet van 29 juli 1991 betreft, dient te worden gesteld dat de motieven van de bestreden beslissing op 

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen 

nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de 

beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van 

de formele motiveringsplicht voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 

164.298).  

 

Verzoekers betoog dat op geen enkele wijze wordt gemotiveerd waarom de getuigenverklaringen niet in 

overweging worden genomen, kan niet worden gevolgd aangezien uit de bestreden beslissing duidelijk 

blijkt dat de gemachtigde hieromtrent wel heeft gemotiveerd.  

 

In wezen uit verzoeker inhoudelijke kritiek op de bestreden beslissing en bijgevolg dient het middel  te 

worden bekeken vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht. De Raad 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). 

 

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).  

 

2.4. De Raad herinnert er aan dat het duurzaam en stabiel karakter van een relatie pas is aangetoond : 
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- indien de partners bewijzen gedurende minstens één jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafge-

broken in België of een ander land te hebben samengewoond; 

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

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

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

aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 of meer dagen betreffen; 

- ofwel indien de partners een gemeenschappelijk kind hebben.  

  

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

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

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

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

oefenen. 

 

Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker volgende bewijzen 

voorlegde: foto’s, verklaringen van derden en e-mailverkeer.  

 

Uit de bestreden beslissing blijkt dat deze bewijzen door de gemachtigde in overweging werden 

genomen en als volgt beoordeeld: 

 

“• Verklaringen op eer door derden. Aangezien deze verklaringen niet op hun feitelijkheid en waarachtig-

heid kunnen worden getoetst, worden ze niet aanvaard als afdoende bewijs voor de duurzame en 

stabiele aard van de relatie. 

• Foto's: Deze foto's bewijzen dat betrokkenen elkaar kennen sinds 26.06.2011. Dit bewijst echter niet 

dat betrokkene elkaar voorafgaand aan de aanvraag drie maal ontmoet hebben en dat deze 

ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen. 

• E-mailverkeer: Het e-mailverkeer tussen betrokkene zijn partner en familie vertelt niet veel over de 

duurzame relatie van betrokkenen. Bijgevolg wordt dit niet aanvaard als bewijs van de relatie. 

Bovendien wordt aan de hand van deze mails niet bewezen dat betrokkenen elkaar reeds 3 maal 

ontmoet hebben en dat deze in totaliteit 45 dagen betroffen.” 

 

Verzoeker uit enkel kritiek op de motivering aangaande de voorgelegde verklaringen. Er moet worden 

benadrukt dat de bewijslast in deze bij verzoeker ligt. Het is aan verzoeker om de vereiste objectieve 

stukken bij te brengen indien hij meent in aanmerking te komen voor een verblijfsrecht. Ook al is de 

bewijsvoering in deze vrij, de Raad herinnert eraan dat de gemachtigde als tegengewicht over een 

ruime appreciatiebevoegdheid beschikt. Verzoeker toont met zijn kritiek niet aan dat het motief dat de 

verklaringen niet op hun feitelijkheid en waarachtigheid kunnen worden getoetst onjuist is. Het is niet de 

taak van de gemachtigde om de verklaringen van derden te weerleggen. Bij gebrek aan een 

reglementaire bepaling omtrent verklaringen op eer van derden, acht de Raad het niet kennelijk 

onredelijk dat de gemachtigde in casu oordeelt dat de neergelegde verklaringen niet kunnen worden 

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

getoetst.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker de overige motieven omtrent de voorgelegde foto’s en het e-

mailverkeer niet betwist noch weerlegt.  

Hij toont derhalve niet aan de gemachtigde het onderdeel van de bestreden beslissing dat betrekking 

heeft op de voorgehouden duurzame en stabiele relatie niet zorgvuldig heeft voorbereid noch blijkt uit 

verzoekers betoog dat de gemachtigde op kennelijk onredelijke wijze heeft geoordeeld dat verzoeker 

niet op voldoende wijze heeft aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met zijn partner, 

zoals gedefinieerd in artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de  vreemdelingenwet.  

Bijgevolg wordt niet aangetoond dat de gemachtigde ten onrechte heeft beslist het recht op verblijf te 

weigeren en een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven aan verzoeker nu deze niet voldoet 

aan één van de cumulatieve voorwaarden van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° juncto artikel 40ter, 

tweede lid van de vreemdelingenwet.  

Een schending van de materiële motiveringsplicht, noch van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt 

aangetoond. Het redelijkheidsbeginsel laat 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 beslissing en feiten in werkelijkheid volkomen ontbreekt (A. 

MAST, J. DUJARDIN, J. VANDE LANOTTE en M. VAN DAMME, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2006, 60 en de aldaar aangehaalde rechtspraak van de Raad van State; RvS 20 

september 1999, nr. 82.301). Verzoeker toont niet aan dat de gevolgtrekkingen die de gemachtigde uit 
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de hierboven vernoemde feitelijke vaststellingen afleidt kennelijk onredelijk zijn. Het redelijkheids-

beginsel werd niet geschonden. 

 

Waar verzoeker een betoog ontwikkelt ten aanzien van het onderdeel van de bestreden beslissing dat 

betrekking heeft op de voorwaarde van stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen, stelt de 

Raad vast dat verzoeker zich richt tegen een overtollig motief. De vaststelling dat verzoeker niet op 

afdoende wijze aantoont een duurzame en stabiele relatie te hebben, zoals vereist door artikel 40ter 

juncto artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, is een voldoende schragend motief om 

het verblijfsrecht te weigeren. Nu op het moment van de bestreden beslissing een duurzame en stabiele 

relatie niet op afdoende wijze werd aangetoond, en dit door verzoeker ook niet op ernstige wijze wordt 

betwist of weerlegd, is er bijgevolg niet voldaan aan één van de cumulatief gestelde voorwaarden en 

kan het recht op verblijf worden geweigerd. Verzoekers kritiek dat geen afdoende motivering werd 

gegeven omtrent de bestaansmiddelen en dat werd nagelaten een behoefteanalyse uit te voeren 

conform artikel 42, § 1, lid 2, van de vreemdelingenwet, kan in casu dan ook geen aanleiding geven tot 

de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

2.5. Verzoeker voert aan dat de gemachtigde in de bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden 

met het feit dat hij een koppel vormt noch in het bevel om het grondgebied te verlaten heeft gemotiveerd 

omtrent dit punt of omtrent artikel 8 van het EVRM of artikel 22 van de Grondwet. 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” 

 

Artikel 22 van de Grondwet bepaalt: “Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn 

gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.” 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker betoogt houden artikel  8 van het EVRM noch artikel van de 22 van de 

Grondwet houden een bijzondere motiveringsplicht  in, maar de Raad gaat als annulatierechter wel na 

of de gemachtigde in casu in het licht van artikel 8 van het EVRM 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; RvS 22 juli 2013, nr. 224.386). 

 

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

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

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

(hierna: EHRM).  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker zijn betoog opbouwt in het licht van artikel 8, tweede lid van het EVRM, 

waarbij hij betoogt dat er geen enkele rechtvaardigheidsgrond is voor de inmenging in het gezinsleven 

en dat deze inmenging noodzakelijk noch proportioneel is.  

 

De Raad wijst er op dat in dit geval sprake is van een situatie van eerste toelating, aangezien verzoeker 

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 deze stand van het 

geding is er dan ook geen sprake van een inmenging in het gezinsleven van verzoeker. 

  

Betreft het een situatie van eerste toelating, wat hier het geval is, 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 artikel 8, eerste lid van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 

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

gezet. 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 andere belangrijke overweging is of het gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een tijd waarin de 

betrokken personen zich ervan 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 van het 

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. Wanneer er een aanvraag van een verblijfskaart als familielid van een burger van 

de Europese Unie c.q. Belgische onderdaan wordt ingediend, houdt dit in dat de betrokkene in casu 

dient aan te tonen dat hij voldoet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een verblijf van meer 

dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie c.q. Belgische 

onderdaan en daartoe de nodige bewijzen moet aanbrengen. Uit het hierboven gestelde blijkt dat werd 

beslist dat verzoeker niet voldoet aan de vereiste wettelijke verblijfsvoorwaarden in het kader van zijn 

aanvraag van een verblijfskaart.  

 

De Raad stelt vast dat verzoeker geen melding maakt van concrete hinderpalen die verhinderen dat het 

gezinsleven elders of in het land van herkomst wordt verdergezet en uitgebouwd. 

Waar verzoeker louter betoogt dat hij wordt verplicht om terug te keren naar zijn land van herkomst om 

er, van op afstand, en verwijderd van zijn partner, lange formaliteiten te vervullen teneinde terug te 

kunnen keren naar België, moet worden opgemerkt dat de bestreden beslissing niet noodzakelijk leidt 

tot een definitieve verwijdering. Zij heeft enkel tot gevolg dat verzoeker tijdelijk het land dient te verlaten 

met de mogelijkheid terug te keren op het ogenblik dat voldaan is aan de in de vreemdelingenwet 

bepaalde vereisten. De bestreden beslissing sluit niet uit dat 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. Een tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de 

noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het voorgehouden 

gezinsleven van verzoeker 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), minstens toont hij dit niet aan in het 

verzoekschrift. De bestreden beslissing verhindert niet dat zijn partner hem bezoekt in het land van 

herkomst of elders. De Raad wijst er verder op dat moderne communicatiemiddelen verzoeker in staat 

kunnen stellen om tijdens de scheiding in nauw contact te blijven met zijn partner en de banden met 

haar verder te onderhouden (EHRM 26 juni 2014, nr. 71398/12, M.E. v. Zweden, par. 100). 

 

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 
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wordt niet aangetoond. Er is bijgevolg geen sprake van een gebrek aan eerbiediging van het gezins-

leven in de zin van artikel 8 van het EVRM en artikel 22 van de Grondwet.  

 

Verzoeker maakt geen schending van het redelijkheidsbeginsel of het evenredigheidsbeginsel 

aannemelijk. De Raad herhaalt dat het proportionaliteitsbeginsel als concrete toepassing van het 

redelijkheidsbeginsel hem niet toelaat het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het 

onwettig te bevinden indien het tegen alle redelijkheid ingaat (RvS 17 december 2003, nr. 126.520). De 

keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt immers 

slechts het proportionaliteitsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs 

afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen, wat hier niet het geval is. 

 

Het eerste en enige middel is niet gegrond.  

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel aangevoerd dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissing kan leiden.  

 

3. 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 negentien september tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. MAES 

 


