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 nr. 154 264 van 12 oktober 2015 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, op 30 juni 2015 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 1 juni 2015 tot weigering 

van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20), aan de 

verzoekster ter kennis gebracht op 3 juni 2015. 

 

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 21 augustus 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

14 september 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN. 

 

Gehoord de opmerkingen van verzoekende partij en haar advocaat K. FAWZI en van advocaat L. DE 

WITTE, 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. De verzoekster, die verklaart van Oekraïense nationaliteit te zijn, wordt in het bezit gesteld van een 

A-kaart, geldig tot 30 september 2014. 

 

1.2. Op 23 oktober 2014 leggen de verzoekster en haar Nederlandse partner D.M. (…) voor de 

ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen een verklaring van wettelijke samenwoning af. 

 

1.3. Op 21 november 2014 wordt aan de verzoekster bevel gegeven om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13). 
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1.4. Op 3 december 2014 dient de verzoekster een aanvraag in van een verblijfskaart van een familielid 

van een burger van de Unie, in de hoedanigheid van partner van een Unieburger. Zij wordt in het bezit 

gesteld van een bijlage 19ter waaruit blijkt dat zij bewijzen van haar relatie met een Unieburger en een 

bewijs van het duurzaam karakter van de relatie heeft overgelegd. 

 

Op 1 juni 2015 beslist de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris tot weigering van verblijf van 

meer dan drie maanden met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 20). Dit is de thans bestreden 

beslissing die aan de verzoekster wordt ter kennis gebracht op 3 juni 2015. Deze beslissing luidt 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 03.12.2014 werd 

ingediend door: 

(…) 

om de volgende reden geweigerd : 

 

De betrokkene voldoet niet aan de vereiste voorwaarden om te genieten van het recht op verblijf van 

meer dan drie maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie of van een ander 

familielid van een burger van de Unie. 

 

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

haar partner, zoals vereist door artikel 40bis, §2,2° van de wet van 15.12.1980. Betrokkene brengt 

onvoldoende bewijs aan dat zij als partners één jaar ononderbroken hebben samengeleefd voor de 

aanvraag of dat zij elkaar tenminste twee jaar kennen en voorafgaand aan de aanvraag elkaar drie maal 

ontmoet hebben en dat deze ontmoetingen in totaal 45 dagen of meer betreffen of dat zij een 

gemeenschappelijk kind hebben. 

Betrokkene legt volgende bewijzen voor: 

Een huurcontract voor een studio gelegen Breughelstraat 66, 2018 Antwerpen 

  4 verklaringen op eer betreffende de relatie tussen betrokkenen 

Een vliegticket op naam van de referentiepersoon van 10.08.2013 tot 26.08.2013 voor een 

reis van Dortmund naar Kiev en terug. 

  Een vliegticket op naam van beiden dd 14.08.2014 van Kiev naar Dusseldorf 

  Bestelling voor 2 dagen Wonderland op naam van betrokkene 

  Twee Duinrell tickets dd 23.08.2014 

  Een aantal foto's waarvan er slechts 2 zijn gedateerd op 20.08.2013 

 

De wettelijke samenwoonst werd afgesloten op 23.10.2014 de daadwerkelijke samenwoonst dateert van 

22.10.2014, derhalve was van 1 jaar samenwoonst voorafgaand aan de aanvraag van 03.12.2014 geen 

sprake. 

 

Op basis van het geheel van de voorgelegde documenten kan ook niet worden vastgesteld dat 

betrokkenen, voorafgaand aan de aanvraag van 02.10.2014 elkaar gedurende minstens 2 jaar kenden, 

gedurende dewelke ze intensief contacten onderhielden, waarbij ze minstens bij 3 gelegenheden elkaar 

hebben ontmoet gedurende een minimale duur van 45 dagen. De verklaringen van derden en van 

betrokkene zelf kunnen niet op hun echtheid en waarachtigheid gecontroleerd worden. Verklaringen op 

eer kunnen immers pas als bewijskrachtig worden aanvaard indien ze ondersteund worden door 

objectief verifieerbare bewijsstukken. Dit is hier onvoldoende het geval. Indien betrokkenen reeds een 

relatie hadden van eind 2012/begin 2013 in Nederland mag logischerwijze worden verwacht dat ze 

kunnen aantonen hoe ze in die periode samen tijd doorbrachten, dingen ondernamen, intensief 

contacten onderhielden enz. De gezamenlijke reis naar Oekraïne in augustus 2013 werd evenmin 

voldoende aangetoond. Er steekt immers enkel een boekingsbevestiging in voorde Nederlandse 

referentiepersoon en niet voor betrokkene. In hoeverre zij dus toen reeds als koppel reisden is niet 

duidelijk. De twee gedateerde foto's kunnen daar niet aan verhelpen, gezien het niet mogelijk is te 

identificeren waar ze genomen zijn of bij welke gelegenheid (geen herkenningspunten met uitzondering 

van de twee betrokkenen). Voor alle duidelijkheid: er wordt niet betwist dat betrokkenen heden een 

relatie hebben, wel dat ze reeds twee jaar voorafgaand aan de aanvraag een relatie hadden en in het 

kader van die relatie elkaar minstens bij 3 gelegenheden hebben ontmoet gedurende een minimale duur 

van 45 dagen. 
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Nergens in het dossier is sprake van een gezamenlijk kind. 

 

Er is bijgevolg op geen enkele manier voldaan aan de hierboven vermelde criteria en het recht op 

verblijf wordt daarom geweigerd aan betrokkene. Het Al van betrokkene dient te worden ingetrokken. 

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

Wettelijke basis artikel 7§1,2° van de wet van 15.12.1980: legaal verblijf in België is verstreken 

(…)” 

 

 

2. Over de rechtspleging 

 

Aan de verzoekster werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet kan worden 

ingegaan op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te leggen van de 

verzoekster. 

 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Overeenkomstig artikel 39/81, zevende lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

Vreemdelingenwet) doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3.1.1. In een eerste middel van haar synthesememorie voert de verzoekster de schending aan van de 

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

bestuurshandelingen, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet, van artikel 40bis iuncto artikel 40ter van 

de Vreemdelingenwet iuncto artikel 52, §§ 3 en 4 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 

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

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenbesluit), van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het 

redelijkheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht, van het rechtszekerheidsbeginsel, van het 

vertrouwensbeginsel en van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht (audi et 

alteram partem). 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“Na een theoretische opsomming en omschrijving van de in het eerste middel aangehaalde bepalingen 

en beginselen, komt de motivering van verzoeker als volgt samengevat. 

 

- Gelet op het gegeven dat het hier gaat om een Belgische wettelijke samenwoning tussen 

verzoekster en zijn Nederlandse partner; 

- Gelet op de artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen, artikel 62 en 40bis van 

de Vreemdelingenwet, artikelen 18 (wetsontduiking), 21 (openbare orde-vereiste) en 27 Wetboek IPR, 

het redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht en de 

bevoegdheidsoverschrijding; 

- Gelet op het gegeven dat administratieve beslissingen afdoende moeten gemotiveerd zijn; 

- Gelet op het gegeven dat de voorwaarden van de procedure gezinshereniging niet betwist worden 

door verweerder; 

- Dat verwerende partij in gebreke blijft in rechte en in feite de bijgebrachte stukken (als bewijs van 

hun relatie) te beoordelen; 

- De bestreden beslissing is buitensporig en dient te worden vernietigd.  

 

In casu is de bestreden beslissing van 1 juni 2015 op een niet-afdoende wijze gemotiveerd, daar 

administratieve beslissingen slechts afdoende gemotiveerd zijn wanneer de motivering duidelijk, juist, 

pertinent, concreet, precies en volledig geformuleerd wordt zodat de bestuurde in alle duidelijkheid kan 

oordelen of het al dan niet zinvol is de genomen beslissing aan te vechten. 

 

Bovendien legt het zorgvuldigheidsbegingsel de verwerende partij de plicht op om beslissingen 

zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op een correcte en volledige feitenvinding (Cf. R.v.V. arrest n° 

28.602 van 11 juni 2009, punt 2.3.). De zorgvuldigheidsplicht bij de feitenvinding vereist dat de 

verwerende partij slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante 

gegevens een beslissing mag nemen (Cf. R.v.V. arrest n° 28599 van 11 juni 2009, punt 2.4.). Overigens 
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staat ook vast dat het redelijkheidsbeginsel Uw Raad toestaat de bestreden beslissing onwettig te 

bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat (Cf.  Cf. R.v.V. arrest n° 28.602 van 11 juni 2009, 

punt 2.3. in fine en Cf. R.v.V. arrest n° 28.599 van 11 juni 2009, punt 2.4. in fine).   

 

Verwerende partij stelt het volgende vast: 

- dat verzoeker niet zou voldoen aan de vereiste voorwaarden om te genieten van een recht op verblijf 

van meer dan drie maanden omdat de voorgelegde stukken onvoldoende zouden zijn om een duurzame 

relatie aan te tonen; 

 

In essentie weigert verwerende partij het verblijf van verzoekster inzake de bewijzen die onvoldoende 

zouden zijn om een duurzame relatie aan te tonen, zodat de andere voorwaarden die noodzakelijk zijn 

om het verblijf te bekomen niet door verwerende partij ernstig werden betwist. 

 

Verzoekster sloot – na een positieve woonstcontrole – een verklaring van wettelijke samenwoning met 

haar partner op datum van 22 oktober 2014; 

 

Vervolgens diende ze op 3 december 2014 een aanvraag tot gezinshereniging in haar hoedanigheid van 

partner in een duurzame relatie middels een bijlage 19ter (zie procedure artikel 52 § 1 e.v. van het 

Vreemdelingenbesluit). 

 

Op datum van 3 december 2014 bracht verzoekster – vergezeld van haar Belgische partner – ALLE van 

in de inventaris gevoegde stukken binnen bij het gemeentehuis. Het gemeentehuis van Antwerpen (als 

orgaan van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel) heeft alle documenten in ontvangst genomen en 

maakte het dossier integraal over naar verwerende partij. 

 

Verzoekster bracht volgende stukken binnen om haar stabiele en duurzame relatie aan te tonen: 

- Verklaring familie V (…) 

- Verklaring familie D.P. (…) 

- Bijkomende verklaringen 

- Huurovereenkomst studio aan de Breughelstraat 

- Vliegtuigtickets voor de vakanties van verzoekster en haar partner naar Oekraïne van zowel 2013 

als 2014 

- Tickets voor wonderland 

- Tickets van duinrell 

- Foto’s 

 

Verzoekster en haar partner zijn van in het begin van hun relatie op verschillende uitstappen geweest 

maar de bewijzen hiervan zijn door verzoekster niet bijgehouden aangezien ze niet wist dat deze ooit 

nog van pas zouden kunnen komen. In Nederland woonde verzoekster en haar partner op 10 minuten 

van elkaar en was er geen nood aan het gebruik van skype of email  om met elkaar contact te hebben.  

 

Verzoekster brengt bij huidig verzoekschrift foto’s bij waaruit blijkt dat partijen op vakantie zijn in 

Oekraïne bij de familie van verzoekster. 

 

Uit de meegedeeld stukken blijkt voldoende dat verzoekster en de heer M. (…) reeds meer dan 2 jaar 

een stabiele relatie hebben. Dit blijkt overduidelijk uit de onafhankelijk verklaring van de families waarbij 

verzoekster als au pair heeft gewerkt. 

 

Alhoewel beide gezinnen bereid waren om verdere toelichting te verschaffen en de noodzakelijke 

gegevens ter beschikking waren om contact op te nemen met de twee gezinnen, is dit niet gebeurd. 

Verzoekster is van oordeel dat indien de dienst vreemdelingenzaken twijfelde aan de verklaringen van 

de gezinnen waar dat conclaunt als au pair heeft gewerkt, de dienst Vreemdelingen zaken de nodige 

stappen diende te ondernemen om contact op te nemen met de betrokken gezinnen. Het betreft een 

gezin uit Nederland en een gezin uit België. Met de kleinste inspanning kon de dienst 

Vreemdelingenzaken nagaan of de inhoud van de verklaringen waarachtig is. 

 

REPLIEK OP DE NOTA MET OPMERKINGEN: 

 

Aangezien verzoeker zowel de uiteenzetting nopens de argumenten in zijn Eerste Middel die zowel in 

het initieel verzoekschrift als in huidige synthesememorie werden samengevat, integraal herneemt en 

bijkomende argumenten wenst te formuleren. 
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In de nota met opmerkingen van tegenpartij, stelt verwerende partij – kort samengevat – het volgende: 

- Met betrekking tot het Eerste Middel: 

• Verweerder stelt dat aan de formele motiveringsplicht is voldaan gelet op de aanwezigheid van de 

motieven in de beslissing. 

• Verweerder stelt bovendien dat eveneens aan de materiële motiveringsplicht is voldaan nu het niet 

aan de Raad toekomt om de bestreden beslissing over te doen en aan een herevaluatie te 

onderwerpen.  

• Verwerende partij besluit tot de onontvankelijkheid, minstens ongegrondheid van het Eerste Middel; 

 

Uit de nota met opmerkingen onthoudt verzoekster dat verweerder de feitelijke uiteenzetting van 

verzoekster niet betwist en dat deze dus kan aangenomen worden als waarheid. 

 

Verweerder merkt op dat verzoekster niet aantoont dat er een stabiele relatie zou zijn voor een periode 

van 2 jaar waarbij er minstens drie maal een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen verzoekster en 

haar partner  voor een periode van 45 dagen. 

 

Het standpunt van verweerster is strijdig met de aangebrachte stukken. Uit de stukken blijkt immers dat 

verzoekster en haar partner elkaar hebben leren kennen in 2012 toen verzoekster als au pair was 

tewerkgesteld bij een gezin in Dordrecht. ( zie verklaring familie V. (…) stuk 9). Daaruit blijkt dat aan de 

voorwaarde van 2 jaar elkaar te kennen is voldaan. 

 

Uit de verklaring van het gezin in België waarbij verzoekster als au pair was tewerkgesteld van 2013 tot 

2014 blijkt bovendien dat verzoekster elk weekend bij haar partner verbleef te Sliedrecht. ( verklaring 

familie D.P. (…) stuk 10). Verzoekster werkte een heel jaar als au pair bij dit gezin (augustus 2013 tot 

juli 204) en hieruit volgt dat verzoekster en haar partner minstens 2*53 weekends =106 dagen bij elkaar 

zijn geweest. 

 

Het betreft twee volledig onafhankelijke verklaring die op elk moment konden worden nagegaan. De 

betrokken familie zijn steeds bereid geweest om het een en ander toe te lichten. 

 

Uit de overige bijgebrachte blijkt bovendien dat verzoekster samen met haar partner 2 maal naar 

Oekraïne op vakantie is geweest: 

2013: 10-08 tot  26-08      16 dagen 

2014: 24-07 tot 14-08 22 dagen 

 

Bovendien woonden verzoekster en haar partner reeds sinds 1 september 2014 samen te Antwerpen. 

 

Uit bovenstaande en de bijkomende stukken die meegedeeld zijn blijkt overduidelijk dat verzoekster wel 

voldoet aan de wettelijke voorwaarde. 

 

Er is sprake van een schending van de motiveringsplicht aangezien deze tegen de aangebrachte 

stukken ingaat. De feitelijke weergave door verzoekster is immers nooit betwist geweest en verweerder 

heeft zelfs niet de moeite gedaan om de aangebrachte bewijzen van verzoekster na te gaan. 

 

Dat het middel van verzoekster ernstig is en om deze redenen dient de bestreden beslissing te worden 

vernietigd.” 

 

3.1.2. De verwerende partij antwoordde met betrekking tot het eerste middel, zoals aangevoerd in het 

verzoekschrift, het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat het middel, voor zoveel als de schending van de 

formele motiveringsplicht wordt opgeworpen, onontvankelijk is. De bestreden beslissing bevat 

overduidelijk de motieven die aan de grondslag ervan liggen. 

 

Met betrekking tot de schending van de materiële motiveringsplicht kan tot hetzelfde besluit worden 

gekomen, nu het de Raad niet toekomt de bestreden beslissing over te doen en aan een her evaluatie 

te onderwerpen. Verzoekster citeert in het verzoekschrift de wettelijke voorwaarden waaraan zij moet 

voldoen, doch toont niet aan die voorwaarden te vervullen. 

Zij beperkt zich ertoe te bevestigen reeds meer dan 2 jaar een stabiele relatie te hebben. 
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Zij verliest uit het oog dat moet zijn aangetoond dat beiden gedurende die twee jaar minstens 3 maal 

elkaar te hebben ontmoet voor een periode van 45 dagen. 

 

Nog minder kan de hoorplicht als geschonden worden geacht, nu het administratief dossier 2 

schriftelijke uiteenzettingen bevat van de hand van verzoekster, in het Engels, waarbij zij de historiek 

van haar verblijf en van haar relatie uiteenzet. 

 

Er wordt daarin gewag gemaakt van een gezamenlijk verblijf in Oekraïne in augustus 2013 en in juli 

2014 gedurende 3 weken. De verhuizing naar Antwerpen gebeurde op 5 september 2014. 

 

De motieven die de bestreden beslissing schragen worden niet weerlegd. 

 

Het middel is niet gegrond.” 

 

3.1.3.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op 

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van 

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving 

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop 

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen zet de verzoekster nergens in haar verzoekschrift uiteen op 

welke wijze zij artikel 52, §§ 3 en 4 van het Vreemdelingenbesluit, het rechtszekerheidsbeginsel, het 

vertrouwensbeginsel en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur van de hoorplicht (audi et alteram 

partem) door de bestreden beslissing geschonden acht. Het eerste middel is, wat dit betreft, niet-

ontvankelijk. 

 

3.1.3.2. Artikel 40ter van de Vreemdelingenwet heeft betrekking op de familieleden van een Belg. 

Aangezien de verzoekster haar verblijfsaanvraag heeft ingediend in functie van haar Nederlandse 

partner, kan de schending van deze bepaling in casu niet dienstig worden aangevoerd. 

 

3.1.3.3. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet, heeft tot doel de burger, 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 

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. 

 

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de 

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de 

toepasselijke rechtsregel, namelijk artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet. Tevens 

bevat de beslissing een motivering in feite, met name dat de verzoekster “niet op afdoende wijze (heeft) 

aangetoond een duurzame en stabiele relatie te hebben met haar partner”, aangezien er van één jaar 

samenwoonst voorafgaand aan de aanvraag van 3 december 2014 geen sprake is, aangezien betwist 

wordt dat de verzoekster en haar partner reeds twee jaar voorafgaand aan de aanvraag een relatie 

hadden en in het kader van die relatie elkaar bij minstens drie gelegenheden hebben ontmoet 

gedurende een minimale duur van 45 dagen, en aangezien nergens in het dossier sprake is van een 

gezamenlijk kind. De verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat 

stelt te begrijpen op basis van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is 

genomen derwijze dat hierdoor niet zou voldaan zijn aan het doel van de formele motiveringsplicht. Uit 

de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, 

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. 

 

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

motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de Vreemdelingenwet wordt niet 

aangetoond. 

 

3.1.3.4. De verzoekster voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het 

middel vanuit dat oogpunt wordt onderzocht. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van 
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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 in onredelijkheid tot haar 

besluit is gekomen. 

 

De materiële motiveringsplicht wordt onderzocht in het licht van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de 

Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“§ 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, 

onafgebroken 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 

aanvraag, 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 verzoekster voert in haar synthesememorie aan dat zij en haar partner “van in het begin van hun 

relatie op verschillende uitstappen (zijn) geweest”, doch dat zij de bewijzen hiervan niet heeft 

bijgehouden “aangezien ze niet wist dat deze ooit nog van pas zouden kunnen komen” en dat zij en 

haar partner in Nederland op tien minuten woonden, zodat er “geen nood (was) aan het gebruik van 

skype of email om met elkaar contact te hebben”. In wezen beperkt zij zich hiermee tot het vergoelijken 

van het gegeven dat zij de duur en de intensiteit van haar relatie niet aantoont, doch zij slaagt er niet in 

de vaststelling in de bestreden beslissing dat “(o)p basis van het geheel van de voorgelegde 

documenten (…) niet (kan) worden vastgesteld dat betrokkenen, voorafgaand aan de aanvraag van 

02.10.2014 elkaar gedurende minstens 2 jaar kenden, gedurende dewelke ze intensief contacten 

onderhielden, waarbij ze minstens bij 3 gelegenheden elkaar hebben ontmoet gedurende een minimale 

duur van 45 dagen” in concreto te weerleggen. Zij maakt aldus niet aannemelijk dat de gemachtigde van 

de bevoegde staatssecretaris de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens, of op 

kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze heeft genomen. 

 

De verzoekster wijst in haar synthesememorie voorts op de foto’s waaruit zou blijken dat zij en haar 

partner bij haar familie in Oekraïne op vakantie zijn geweest. Zij betwist de vaststelling in de bestreden 

beslissing dat slechts twee van deze foto’s gedateerd zijn en dat “het niet mogelijk is te identificeren 

waar ze genomen zijn of bij welke gelegenheid” evenwel niet. Bovendien zijn de gedateerde foto’s op 

20 augustus 2013 getrokken, zodat hiermee niet wordt aangetoond dat de verzoekster en haar partner 

reeds twee jaar voorafgaand aan de aanvraag een relatie hadden. 

 

De verzoekster verwijst in haar synthesememorie nog naar “de onafhankelijke verklaring van de families 

waarbij verzoekster als au pair heeft gewerkt” waaruit zou blijken dat zij en haar partner reeds meer dan 

twee jaar een stabiele relatie hebben. Met betrekking tot de verklaringen van derden (en van de 

verzoekster zelf) wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat deze “niet op hun echtheid en 

waarachtigheid gecontroleerd (kunnen) worden. Verklaringen op eer kunnen immers pas als 

bewijskrachtig worden aanvaard indien ze ondersteund worden door objectief verifieerbare 

bewijsstukken. Dit is hier onvoldoende het geval”. De verzoekster laat wat dat betreft gelden dat de 

gezinnen in kwestie bereid waren om verdere toelichting te verschaffen en dat de gemachtigde geen 

contact heeft opgenomen met deze gezinnen om na te gaan of de inhoud van hun verklaringen 

waarachtig is, hoewel de noodzakelijke gegevens hiervoor ter beschikking waren. Er wordt evenwel niet 

ingezien – en de verzoekster voert ook niet aan – hoe de gemachtigde deze verklaringen op hun 

feitelijkheid en waarachtigheid zou kunnen controleren door met deze gezinnen contact op te nemen. 

De gemachtigde kan weliswaar controleren of de betrokkenen deze verklaringen effectief hebben 
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afgelegd, doch niet of deze verklaringen ook waarachtig zijn. Het blijven loutere verklaringen die door 

geen enkel objectief en concreet gegeven gesteund worden zodat het niet kennelijk onredelijk is dat de 

gemachtigde deze verklaringen niet aanvaardt als bewijs voor de duurzame aard van de relatie tussen 

de verzoekster en haar partner. 

 

De verzoekster laat nog gelden dat zij met haar partner twee maal naar Oekraïne op vakantie is 

geweest, doch zij laat na de vaststelling in de bestreden beslissing dat de gezamenlijke reis naar 

Oekraïne in augustus 2013 niet voldoende werd aangetoond, nu er “enkel een boekingsbevestiging (…) 

voor de Nederlandse referentiepersoon (in steekt) en niet voor betrokkene”, zodat niet duidelijk is “(i)n 

hoeverre zij dus toen reeds als koppel reisden” te ontkrachten of te weerleggen, of aan een inhoudelijke 

kritiek te onderwerpen. Met de loutere herhaling van de elementen uit haar verblijfsaanvraag weerlegt 

de verzoekster geenszins de concrete vaststellingen van de gemachtigde van de bevoegde 

staatssecretaris. Aldus toont de verzoekster niet aan dat de bestreden beslissing op grond van onjuiste 

feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze is genomen. Met een dergelijke summiere 

uiteenzetting doet de verzoekster niets meer dan te kennen geven dat zij het niet eens is met de 

beoordeling van de gemachtigde van de door haar voorgelegde gegevens. 

 

Waar de verzoekster tenslotte nog stelt dat zij en haar partner reeds sinds 1 september 2014 

samenwoonden te Antwerpen, beperkt zij zich tot een loutere bewering die niet in concreto wordt 

gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Bovendien slaagt zij er met deze bewering niet in 

het motief van de bestreden beslissing dat “van 1 jaar samenwoonst voorafgaand aan de aanvraag van 

03.12.2014 geen sprake (was)” te weerleggen. 

 

De verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris 

met schending van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet heeft geoordeeld dat zij “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 of van een ander familielid van een burger van de Unie 

(voldoet)”. 

 

Een schending van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet kan niet worden aangenomen. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat de verzoekster niet aannemelijk maakt dat de gemachtigde van de 

bevoegde staatssecretaris op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze 

tot de bestreden beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht 

van artikel 40bis van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

3.1.3.5. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de bestuurlijke overheid de verplichting op haar beslissingen 

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Aangezien uit 

voorgaande bespreking volgt dat er niet wordt aangetoond dat niet werd uitgegaan van een correcte 

feitenvinding kan niet worden gesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden. 

 

3.1.3.6. Het redelijkheidsbeginsel legt aan de bestuurlijke overheid de verplichting op om bij de 

uitoefening van haar wettelijke bevoegdheid redelijk te werk te gaan. Een schending van het 

redelijkheidsbeginsel kan slechts worden vastgesteld wanneer men op zicht van de opgegeven 

motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot een bepaalde beslissing is kunnen komen. Om 

het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen noemen, moet men dus voor een beslissing staan 

waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is. Het 

redelijkheidsbeginsel staat de Raad niet toe het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel dat 

oordeel onwettig te bevinden wanneer het tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur 

geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt (RvS 

20 september 1999, nr. 82.301). In de bestreden beslissing worden de motieven opgesomd op grond 

waarvan de gemachtigde tot de weigering van verblijf van meer dan drie maanden met bevel om het 

grondgebied te verlaten heeft besloten. De gemachtigde heeft enkel gebruik gemaakt van de hem bij 

wet toegekende bevoegdheden en is hierbij, gelet op wat voorafgaat, niet op een kennelijk onredelijke 

wijze tot zijn besluit gekomen. Bijgevolg kan niet worden volgehouden dat de gemachtigde bij het 

nemen van de bestreden beslissing het redelijkheidsbeginsel heeft geschonden. 

 

3.1.3.7. Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

3.2.1. In een tweede middel van haar synthesememorie voert de verzoekster de schending aan van 

artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
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vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: 

EVRM). 

 

Het middel is als volgt samengevat: 

 

“Na een theoretische opsomming en omschrijving van de in het tweede middel aangehaalde bepalingen 

en beginselen, komt de motivering van verzoeker als volgt samengevat. 

 

- Artikel 8 EVRM is in casu van toepassing op de situatie van verzoeker en haar Nederlandse partner; 

- Uit het administratief dossier blijkt genoegzaam dat verzoeker een duurzame en hechte relatie heeft 

met haar partner  

- Dat verweerder geen rekening heeft gehouden met deze elementen en een disproportionele 

beslissing heeft genomen; 

- De motivering van verwerende partij is niet afdoende, faalt in rechte en in feite en is zelfs onwettig 

en in strijd met de in het tweede middel aangehaalde bepaling; 

- Om deze redenen dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. 

 

REPLIEK OP DE NOTA MET OPMERKINGEN: 

 

In de nota met opmerkingen van tegenpartij, stelt verwerende partij – kort samengevat – het volgende: 

- Met betrekking tot het Tweede Middel: 

• Verweerder verwijst en citeert rechtspraak ivm artikel 8 EVRM; 

• Verweerder laat gelden dat artikel 8 EVRM niet geschonden is; 

• Verwerende partij besluit tot de ongegrondheid van het Tweede Middel; 

 

Aangezien verzoeker zowel de uiteenzetting nopens de argumenten in zijn Tweede Middel die zowel in 

het initieel verzoekschrift als in huidige synthesememorie zijn samengevat, integraal herneemt en 

bijkomende argumenten wenst te formuleren. 

 

Dat verzoekster met diens gezin een duurzame en hechte relatie heeft en dat deze relatie ruim 2 jaar 

duurt en nog steeds verder duurt. 

Dat verzoekster en diens partner samen een gezinscel vormen en dat zij steeds samen hebben geleefd. 

Dat verwerende partij geen enkele ernstige afweging heeft gemaakt van de persoonlijke belangen van 

het gezin. 

 

Verweerder is van oordeel dat de beoordeling van het gezinsleven in het kader van de bescherming van 

artikel 8 EVRM reeds vervat ligt in de beslissing om geen verblijf langer dan drie maanden toe te staan. 

Dat de gezinssituatie van verzoekster werd onderzocht om de beslissing te kunnen vellen waardoor 

deze voldoende is om niet tot de schending te beslissen van de ingeroepen internationale rechtsregel. 

 

Uit bovenstaande blijkt echter dat het onderzoek naar de voorwaarden niet grondig is gevoerd en dat 

hierdoor er wel degelijk sprake is van nood aan bescherming onder artikel 8 EVRM. 

 

Dat verweerder de gezinssituatie verkeerd heeft ingeschat en een minstens disproportionele beslissing 

heeft genomen. 

 

Om deze redenen dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.” 

 

3.2.2. De verwerende partij antwoordde met betrekking tot het tweede middel, zoals aangevoerd in het 

verzoekschrift, het volgende in haar nota met opmerkingen: 

 

“De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster op Nederlands grondgebied werd 

toegelaten tot verblijf van één jaar voor de duur van een “ au pair “ contract als inwonende in het 

gastgezin. In België genoot zij van hetzelfde soort verblijfsrecht, voor dezelfde duur van één jaar, tot 30 

september 2014. 

 

Er werd haar geen verblijf toegestaan in gezinsverband. 

 

De wettelijke samenwoonst die werd aangevraagd op 24 oktober 2014 doet geen afbreuk aan die 

vaststelling. 
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Op 30 juli 2013 herhaalde het EHRM de basisbeginselen desbetreffend als volgt: 

“ 48. The Court notes that the essential object of Article 8 is to protect the individual against arbitrary 

action by the public authorities. There may in addition be positive obligations inherent in effective 

“respect” for family life. However, the boundaries between the State’s positive and negative obligations 

under this provision do not lend themselves to precise definition. The applicable principles are, 

nonetheless, similar. In both contexts regard must be had to the fair balance that has to be struck 

between the competing interests of the individual and of the community as a whole; and in both contexts 

the State enjoys a certain margin of appreciation (see Ahmut v. the Netherlands, 28 November 1996, § 

63, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI ). 

49. In order to establish the scope of the State’s obligations, the Court must examine the facts of the 

case in the light of the applicable principles, which it has previously set out as follows (see Gül v. 

Switzerland, 19 February 1996, § 38, Reports 1996-I, and Ahmut, cited above, § 67): 

(a) the extent of a State’s obligation to admit to its territory relatives of settled immigrants will vary 

according to the particular circumstances of the persons involved and the general interest; 

(b) as a matter of well-established international law and subject to its treaty obligations, a State has the 

right to control the entry of non-nationals into its territory; 

(c) where immigration is concerned, Article 8 cannot be considered to impose on a State a general 

obligation to respect the choice by married couples of the country of their matrimonial residence and to 

authorise family reunification in its territory. ( ECHR - CASE OF BERISHA v. SWITZERLAND, 

Application no. 948/12, 30 July 2013) 

 

Daar niet voldaan is aan de wettelijke voorwaarden tot het verkrijgen van een verblijfsrecht van meer 

dan drie maanden en de door verzoekster aangewende argumentatie werd onderzocht, kan er niet tot 

de schending worden besloten van de ingeroepen internationale rechtsgerel. 

 

Het tweede middel is niet gegrond.” 

 

3.2.3. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Een ieder 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.” 

 

Wanneer de verzoekster een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste plaats 

haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het 

bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de 

wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

In casu vraagt de verzoekster een eerste toelating tot verblijf in het Rijk, met name een verblijf van meer 

dan drie maanden. Wanneer het om een eerste toelating gaat, oordeelt het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens (hierna: EHRM) dat er geen inmenging is en dat geen toetsing geschiedt aan de 

hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM.  

 

In het geval van een eerste toelating moet er volgens het EHRM onderzocht worden of er een positieve 

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

ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da 

Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na 

deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 

8 van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 37). 

 

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 



  

 

 

RvV  X - Pagina 11 

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 omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende 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, § 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, § 89). 

 

Een ander belangrijk element van deze billijke afweging is te weten of het privé- en gezinsleven in het 

geding zich ontwikkeld heeft in een tijd waarin de betrokken personen wisten dat de situatie ten aanzien 

van de immigratieregels van een van hen zo was dat het onmiddellijk duidelijk was dat het behoud van 

dit privé- en gezinsleven binnen het gastland meteen al een precair karakter zou hebben. Het EHRM 

heeft al eerder geoordeeld dat wanneer dat het geval is, enkel in bijzonder uitzonderlijke 

omstandigheden de terugzending van het familielid dat niet de nationaliteit van het gastland heeft, een 

schending van artikel 8 EVRM betekent (Mitchell v. Verenigd Koninkrijk, nr. 40447/98, 

24 november 1998, en Ajayi en andere v. Verenigd Koninkrijk, nr. 27663/95, 22 juni 1999; EHRM, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, 31 januari 2006, § 39). 

 

In casu voert de verzoekster slechts aan dat zij “een duurzame en hechte relatie heeft met haar partner” 

en dat zij “samen een gezinscel vormen”. Zij werpt evenwel geen enkele hinderpaal op die een 

gezinsleven in het land van herkomst of elders in de weg zou staan. Evenmin toont zij aan dat zij dit 

enkel in België zou kunnen verder zetten. 

 

Daarenboven blijkt, gelet op het illegaal verblijf van de verzoekster, niet dat er op de verwerende partij 

enige uit voormeld verdragsartikel afgeleide positieve verplichting zou rusten om de verzoekster op het 

grondgebied te gedogen vanwege haar voorgehouden gezinsrelatie met haar partner. Uit alle 

voorliggende gegevens blijkt ontegensprekelijk dat de verzoekster wist (of behoorde te weten) dat haar 

(illegale) verblijfssituatie tot gevolg had dat het voortbestaan van dit gezinsleven in België van bij het 

begin precair was. 

 

Tenslotte heeft de bestreden beslissing niet tot gevolg heeft dat de verzoekster definitief van haar 

partner wordt gescheiden. De bestreden beslissing heeft enkel tot gevolg dat de verzoekster tijdelijk het 

land dient te verlaten met de mogelijkheid terug te keren nadat zij zich in het bezit heeft gesteld van de 

nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in België. De bestreden beslissing sluit niet uit 

dat de verzoekster, wanneer zij alsnog voldoet aan de voorwaarden om als partner van een Unieburger 

in de zin van artikel 40bis, § 2, eerste lid, 2°, van de Vreemdelingenwet te worden beschouwd, een 

visum aanvraagt met het oog op gezinshereniging in België. De tijdelijke scheiding met het oog op het 

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

gezinsleven van de verzoekster niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 

van het EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). 

 

Gelet op het voorgaande toont de verzoekster geen disproportionaliteit aan tussen haar persoonlijke 

belangen enerzijds, die in se erin bestaan om haar gezinsleven verder te zetten in België hoewel zij niet 

voldoet aan enige verblijfsvoorwaarde gesteld in de Vreemdelingenwet, en de belangen van de 

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

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 
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Het tweede middel is ongegrond. 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel. 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf oktober tweeduizend vijftien door: 

 

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken. 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN 

 


