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 nr. 143 179 van 14 april 2015 

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, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Algerijnse nationaliteit te zijn, op 22 november 2013 

heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van de 

beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke 

Integratie en Armoedebestrijding van 12 augustus 2013 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 februari 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat L. VERMEULEN verschijnt voor de 

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

verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoeker wordt op 29 april 2011 in toepassing van de artikelen 9bis en 13 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) gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie 

maanden in het Rijk en dit voor beperkte duur, met name één jaar. De verblijfsmachtiging wordt 

toegekend op basis van tewerkstelling, waarbij een verdere verlenging afhankelijk wordt gesteld van de 

voorlegging van een nieuwe, geldige arbeidskaart B.  

 

1.2. Op 12 april 2012 wordt verzoekers verblijfsmachtiging verlengd tot 31 april 2013. 
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1.3. Op 22 maart 2013 vraagt verzoeker een nieuwe verlenging van zijn verblijfsmachtiging.  

 

1.4. Op 12 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, 

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot weigering van verlenging van de 

tijdelijke verblijfsmachtiging. 

 

1.5. Eveneens op 12 augustus 2013 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding de beslissing tot afgifte van een bevel om 

het grondgebied te verlaten. Deze beslissing, die verzoeker op 23 oktober 2013 ter kennis wordt 

gebracht, luidt als volgt:  

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie [S.B.], attaché  

wordt aan  

de genaamde [K.B.], geboren […] die de Algerije nationaliteit heeft, 

het bevel gegeven om binnen de 30 dagen het grondgebied van België te verlaten, evenals het (de) 

grondgebied(en) van de volgende Staten :  

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië, tenzij hij/zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen: 

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

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

REDEN VAN DE BESLISSING : 

[…] 

De A-kaart van betrokkene is verstreken sinds 1/05/2013 en kan niet verlengd worden.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

2.1. Verweerder betwist de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van 

de bestreden beslissing. Uit hetgeen hierna volgt zal blijken dat de vordering tot schorsing van de 

tenuitvoerlegging en het beroep tot nietigverklaring samen dienen te worden behandeld, aangezien het 

beroep tot nietigverklaring slechts korte debatten vereist. In die omstandigheden is het niet nodig om de 

opgeworpen exceptie te onderzoeken. 

 

2.2. Verweerder werpt in de nota met opmerkingen verder een exceptie van niet-ontvankelijkheid van 

het beroep op omdat verzoeker geen belang zou hebben bij de nietigverklaring van het bestreden bevel 

om het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingen-

wet, in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te 

nemen en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, bij een 

eventuele vernietiging van deze beslissing, gelet op voormelde wetsbepaling niet anders vermag dan 

opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.  

 

De Raad merkt evenwel op dat verzoeker in casu geen belang kan worden ontzegd bij het thans 

voorliggende beroep om de enkele reden dat het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten werd 

genomen op grond van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, dat in een gebonden 

bevoegdheid voorziet. Zo voorziet artikel 7 van de Vreemdelingenwet in zijn eerste lid ook dat deze 

bepaling enkel geldt “[o]nverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een  internationaal verdrag”. 

Er mag zo geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke 

bepalingen, waaronder 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), waarvan de schending in casu wordt aangevoerd. Er kan 

bijgevolg niet zonder meer, zonder een onderzoek van het middel, worden vastgesteld dat verzoeker 

geen belang heeft bij de nietigverklaring van de bestreden beslissing. De exceptie van onontvankelijk-

heid van het beroep, opgeworpen door de verweerder in de nota, wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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3.1.1. Verzoeker stelt in een eerste middel als volgt:  

 

“Verzoeker, de heer [B.K.] heeft op 23 oktober 2013 onmiddellijk een bevel om het grondgebied te 

verlaten overhandigd gekregen. 

 

De reden van deze beslissing werd hem niet voordien, bij middel van een afzonderlijke beslissing, ter 

kennis gebracht. 

 

De reden van de beslissing staat vermeld op het bevel om het grondgebied te verlaten zelf. 

 

Gelet op het feit dat de negatieve beslissing, waarop het bevel om het grondgebied te verlaten, het 

voorwerp dient te zijn van een afzonderlijke beslissing, dient het bevel om het grondgebied te verlaten, 

nietig te worden verklaard.” 

 

3.1.2. De Raad merkt op dat opdat een middel als ontvankelijk kan worden beschouwd, vereist is dat 

hierin een voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel wordt aangegeven, evenals 

van de wijze waarop die regel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei 2004, 

nr. 130.972; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). Verzoeker beperkt zich in casu in zijn eerste middel 

tot het geven van een feitelijke uiteenzetting, zonder op duidelijke wijze aan te geven welke rechtsregel 

of welk beginsel hij geschonden acht. Hij laat ook na een duidelijke uiteenzetting naar voor te brengen 

betreffende de wijze waarop deze rechtsregel of dit beginsel zou zijn miskend. Het eerste middel is dan 

ook onontvankelijk.  

 

Louter ten overvloede merkt de Raad nog op dat niet kan worden ingezien waarom de motieven van het 

bevel om het grondgebied te verlaten verzoeker reeds voorafgaandelijk ter kennis dienden te worden 

gebracht. In zoverre verzoeker lijkt aan te geven dat de beslissing waarbij wordt geweigerd zijn tijdelijke 

verblijfsmachtiging verder te verlengen het voorwerp diende uit te maken van een afzonderlijke 

beslissing, merkt de Raad op dat uit een nazicht van het administratief dossier blijkt dat dit het geval is. 

Voorafgaand aan het nemen van het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten heeft het 

bestuur zo een afzonderlijke beslissing tot weigering van verlenging van de tijdelijke verblijfsmachtiging 

genomen, waarin uitgebreid werd gemotiveerd op welke gronden werd besloten verzoekers tijdelijke 

verblijfsmachtiging niet te verlengen.  

 

3.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de formele motiveringsplicht vervat 

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

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991).  

 

Hij verstrekt volgende toelichting bij het middel:  

 

“Verwerende partij heeft haar beslissing genomen enkel op basis van de vermelding dat de A-kaart van 

verzoeker verstreken is sinds 1 mei 2013 en niet verlengd zou kunnen worden. 

 

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 leggen en dit op 

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. 

 

Aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht is voldaan wanneer de motieven van 

de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de beslissing kunnen gelezen worden zodat men er 

kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te 

vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt (RvSt. nr. 167.477, 5 februari 

2007; RvSt. nr. 164.298, 31 oktober 2006). 

 

In casu is dit niet het geval. Uit de motivatie valt af te leiden dat het een stijlformule betreft. Als reden 

van deze toch wel verregaande beslissing wordt slechts één zin vermeld, ni. "De A-kaart van betrokkene 

is verstreken sinds 1/05/2013 en kan niet verlengd worden." 

 

Nergens in de beslissing wordt toegelicht waarom dit zo zou zijn,. 

 



  

 

RvV X - Pagina 4 van 7 

Het bevel verwijs niet naar de feitelijke gegevens op grond waarvan de dienst meent het criterium te 

kunnen inroepen. […]” 

 

3.2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 voorzien dat de beslissingen van de besturen 

uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, dat de motivering de juridische en de feitelijke overwegingen 

dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering afdoende moet 

zijn.  

 

Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is 

aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid deze heeft 

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

beschikt. Het begrip “afdoende”, zoals vervat in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen 

beslissing. 

 

De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op basis 

waarvan deze is genomen. Zo wordt verzoeker bevel gegeven om het grondgebied te verlaten op grond 

van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet en omdat hij langer in het Rijk verblijft dan de 

overeenkomstig artikel 6 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn. Hierbij wordt toegelicht dat 

verzoekers A-kaart is verstreken sinds 1 mei 2013 en deze niet kon worden verlengd. De Raad stelt vast 

dat aldus is gemotiveerd in het licht van de concrete gegevens die verzoekers zaak kenmerken. 

Daarnaast dient ook te worden geduid dat zelfs indien een beslissing is gemotiveerd met algemene 

overwegingen of zelfs een voorbeeld zou zijn van een stereotiepe, geijkte en gestandaardiseerde 

motivering, dit loutere feit op zich alleen nog niet betekent dat de bestreden beslissing niet naar behoren 

gemotiveerd is (RvS 27 oktober 2006, nr. 164.171; RvS 27 juni 2007, nr. 172.821). 

 

Verzoeker is van oordeel dat deze motivering niet afdoende is, omdat nergens in de bestreden 

beslissing wordt toegelicht waarom de A-kaart niet kon worden verlengd. Zoals reeds werd vastgesteld, 

blijkt uit het administratief dossier evenwel dat de vraag van verzoeker om een verlenging van zijn 

tijdelijke verblijfsmachtiging reeds werd beantwoord in, en het voorwerp uitmaakte van, een voorafgaan-

delijk aan het thans bestreden bevel om het grondgebied te verlaten genomen afzonderlijke beslissing 

waarin uitvoerig wordt gemotiveerd waarom de verlenging van de tijdelijke verblijfsmachtiging niet werd 

toegestaan. In deze situatie blijkt niet dat verweerder deze motivering diende te hernemen of herhalen in 

het thans voorliggende bevel om het grondgebied te verlaten, of dat hij er zich niet toe kon beperken te 

wijzen op het feit dat de A-kaart niet kon worden verlengd. Er kan zo ook niet worden ingezien welk nut 

dit heeft. Het gegeven dat deze beslissing verzoeker mogelijk nog niet ter kennis zou zijn gebracht, doet 

geen afbreuk aan het bestaan ervan in het rechtsverkeer en vermag de wettigheid van het thans 

bestreden bevel om het grondgebied te verlaten dan ook nog niet aan te tasten. Daarenboven stond het 

verzoeker vrij om een inzage van het administratief dossier te verzoeken bij verweerder. Indien hij 

hiervan nog geen kennis kreeg, is hij ook nog steeds gerechtigd deze beslissing aan te vechten door 

middel van een beroep bij de Raad. Louter ten overvloede merkt de Raad ook nog op dat verzoeker zelf 

aangeeft dat hem een nieuwe arbeidskaart B werd geweigerd op 7 mei 2013 en dat het hiertegen 

ingestelde beroep werd verworpen op 18 juni 2013. Gelet op dit gegeven en het gegeven dat hij kennis 

had van het gegeven dat de verlening van zijn tijdelijke verblijfsvergunning afhankelijk was van de 

voorlegging van een nieuwe, geldige arbeidskaart B, kan verzoeker ook niet in redelijkheid voorhouden 

de reden niet te kennen dat hem geen verlenging van de tijdelijke verblijfsmachtiging werd toegekend. 

 

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoeker in staat te 

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens deze beslissing is gegrond, derwijze dat hierdoor is 

voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 kan niet worden vastgesteld.  

 

Verzoeker betwist daarenboven de vaststelling niet dat zijn tijdelijke verblijfsmachtiging is verstreken en 

niet werd verlengd – hetgeen ook steun vindt in het administratief dossier –, derwijze dat de vaststelling 

dat verzoeker zich bevindt in de situatie van artikel 7, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet in ieder 

geval standhoudt. Deze wetsbepaling voorziet in een gebonden bevoegdheid voor het bestuur, tenzij 

hogere rechtsnormen in het gedrang komen. De thans ingeroepen schending van de formele motive-

ringsplicht vermag geen afbreuk te doen aan deze gebonden bevoegdheid, zodat niet blijkt welk belang 

verzoeker heeft bij zijn middel. 
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Het tweede middel is ongegrond.  

 

3.3.1. Verzoeker voert in een derde middel 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).  

 

Hij licht het middel als volgt toe:  

 

“Artikel 8 EVRM omvat het recht op eerbiediging van het privé en gezinsleven en de niet-inmenging van 

enig openbaar gezag bij de uitoefening van dat recht en luidt als volgt:  

 

[…]  

 

Artikel 8 lid 2 EVRM staat slechts een schending toe voor zover is voldaan aan de legaliteits- de 

legitimiteittoets en de proportionaliteitsvoorwaarden. 

 

Ter zake dient verweerder een afweging te maken tussen het algemeen belang en het belang van de 

vreemdeling (RvSt, 2 oktober 2000, nr. 89.967) om aan de legaliteitstoets te voldoen. In casu werd niet 

naar het familiaal belang van de vreemdeling gekeken. 

 

Men kan de gedane afweging niet als een ernstige en geloofwaardige afweging beschouwen. De enige 

standaardzin dewelke als reden voor de beslissing vermeld werd, kan zelfs niet als een afweging 

beschouwd worden. 

 

De reden (legitimiteittoets) moet ingegeven zijn vanuit het belang van nationale veiligheid, openbare 

orde, economisch welzijn, voorkomen wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de 

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Er 

dient met andere woorden een belangenafweging ; plaats te vinden tussen het recht op een familieleven 

en het wettig nagestreefd doel (RvSt 30 oktober 2002, nr 122.059, JLMB 2003). 

 

Deze belangenafweging is ook niet terug te vinden in de beslissing gezien er loutere formele motivering 

met standaardzinnen niet kan worden weerhouden, wat in casu is wat verweerder heeft gedaan. 

 

De enige broer van verzoeker woont eveneens in Antwerpen. Verzoeker en zijn broer, de heer [M.K.], 

[…], hebben zelfs lange tijd samen op het adres gewoond waar verzoeker thans verblijft, zijnde […]. Zij 

vormen aldus een gezin (stuk 9 tem 15). 

 

Gelet op het feit dat de broer van verzoeker een gezin heeft gesticht, en de woning van verzoeker niet 

ruim genoeg was, is zijn broer verhuisd naar een […]. 

 

Verweerder heeft bij zijn beslissing de inmenging in zijn privé-en gezinsleven en het beoogde doel van 

de maatregel die tegen hem is genomen niet correct afgewogen. 

 

Verzoeker en zijn broer hebben een zeer hechte band. Indien verzoeker van het grondgebied verwijderd 

zou worden, wordt hij verwijderd van zijn familie. 

 

In casu dient de bestreden beslissing als onevenredig te worden beschouwd. 

 

Artikel 8 van het EVRM is erop gericht om het individu te beschermen tegen een willekeurige 

overheidsinmenging in het privé- en gezinsleven. Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens blijkt tevens dat uit artikel 8 ook positieve verplichtingen voor de Staat 

voortvloeien en de overheid een effectief respect dient te betonen voor het gezinsleven. 

 

Van verzoeker thans verwachten dat hij België verlaat, is een niet proportionele maatregel die 

onherstelbaar nadeel berokkend aan verzoeker. […]” 

 

3.3.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 
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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." 

 

In casu refereert verzoeker aan de band die hij heeft met zijn meerderjarige broer, om daaruit af te 

leiden dat er sprake is van een gezins- of familieleven. Daar waar de gezinsband tussen partners, 

alsook tussen ouders en minderjarige kinderen wordt verondersteld, ligt het evenwel anders in de relatie 

tussen ouders en meerderjarige kinderen of meerderjarige kinderen onderling. In deze laatste situatie 

stelt het EHRM dat deze betrekkingen “ne beneficieront pas nécessairement de la protection de l’article 

8 de la Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, 

autres que les liens affectifs normaux” (vrije vertaling: niet noodzakelijk de bescherming van artikel 8 

van het Verdrag genieten zonder dat het bestaan is aangetoond van bijkomende elementen van 

afhankelijkheid die anders zijn dan de gewone affectieve banden; EHRM 15 juli 2003, Mokrani t. 

Frankrijk). In casu blijft verzoeker geheel in gebreke aan te tonen dat er sprake is van bijkomende 

elementen van afhankelijkheid – zoals bijvoorbeeld een financiële afhankelijkheid – die de gewone 

affectieve banden te boven gaan, hetgeen vereist is opdat er sprake zou zijn van een door artikel 8 van 

het EVRM beschermd gezinsleven. Integendeel geeft verzoeker in zijn verzoekschrift zelf aan dat zijn 

broer zelf een gezin heeft gesticht en is verhuisd naar een andere woning. Een gezins- of familieleven 

met zijn broer dat onder de bescherming valt van artikel 8 van het EVRM wordt derhalve niet 

aangetoond. Een loutere bewering financiële hulp te krijgen van zijn broer, kan ook nog niet volstaan. 

Aldus kan ook niet worden ingezien dat op dit punt een belangenafweging zich opdrong. 

 

Zelfs al zou de bestreden beslissing dienen te worden beschouwd als een inmenging in verzoekers 

privé- of gezins- of familieleven, merkt de Raad op dat het om een in artikel 8, tweede lid van het EVRM 

toegelaten inmenging gaat. De inmenging is namelijk in de wet voorzien en streeft één van de in artikel 

8, tweede lid, van het EVRM opgesomde doelen na. De handhaving van de verblijfsreglementering door 

de overheid is immers een middel ter vrijwaring van ‘s lands openbare orde (RvS 3 februari 2004, nr. 

127.708). Van een onevenwicht tussen de belangen van verzoeker en deze van de overheid is verder 

geen sprake. Verzoeker wist zo dat de verdere verlenging van zijn tijdelijke verblijfsmachtiging 

afhankelijk was gesteld van de voorwaarde een nieuwe, geldige arbeidskaart B voor te leggen, en dat hij 

het risico liep het grondgebied te moeten verlaten indien hij niet aan deze voorwaarde kon voldoen. 

Verzoeker brengt ook geen enkel element aan waaruit kan worden afgeleid dat in casu zijn privébelang, 

dat eruit bestaat verder op onwettige wijze in het Rijk te verblijven teneinde in de nabijheid van zijn broer 

te kunnen verblijven, in casu zouden dienen te primeren op het algemeen belang van de Belgische 

overheid, dat eruit bestaat dat de verblijfsreglementering wordt gehandhaafd. Er worden daarnaast ook 

geen concrete elementen aangebracht dat verzoeker enkel een privé- of familieleven kan leiden in 

België en de verderzetting van het privé- of familieleven niet mogelijk is in verzoekers land van herkomst 

of elders. Zo blijkt ook geenszins dat verzoeker in zijn land van herkomst of elders geen familie meer 

zou hebben. 

 

De Raad wijst er ten overvloede ook op dat artikel 8 van het EVRM zelf verweerder geen motiverings-

verplichting oplegt en deze verdragsbepaling evenmin voorziet dat uit de motieven van een bestuurlijke 

beslissing moet blijken dat een evenredigheidsafweging werd doorgevoerd (RvS 21 november 2003, nr. 

125.588). 

 

Gelet op bovenstaande, kan in casu geen schending van artikel 8 van het EVRM worden weerhouden. 

 

Het derde middel is ongegrond.  

 

4. Korte debatten 

 

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

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen.  
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5. Kosten 

 

Verzoeker werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend zodat geen standpunt dient te 

worden ingenomen inzake de kosten van het beroep. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien april tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. I. CORNELIS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


