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 nr. 205 935 van 26 juni 2018 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. TERMONIA 

Minderbroedersplein 6 

3800 SINT-TRUIDEN 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 24 juni 2016 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 25 mei 2016 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. 

 

Gezien de synthesememorie.  

 

Gelet op de beschikking van 25 april 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 mei 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. CORNELIS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat K. TERMONIA verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat E. WILLEMS, 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. Bij brief gedateerd op 21 november 2013 dient verzoeker een eerste aanvraag in om te worden 

gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis 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). Deze aanvraag wordt op 2 januari 2014 door de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoede-

bestrijding onontvankelijk verklaard. Eveneens wordt beslist tot de afgifte van een bevel om het grond-

gebied te verlaten. 
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1.2. Bij brief gedateerd op 12 mei 2014 dient verzoeker een tweede aanvraag in om te worden gemach-

tigd tot een verblijf van meer dan drie maanden op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet. 

Deze aanvraag wordt op 18 juni 2014 door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding onontvankelijk verklaard.  

 

1.3. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging 

neemt op 25 mei 2016 de beslissingen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten en tot 

het opleggen van een inreisverbod. Deze beslissingen worden verzoeker op dezelfde dag ter kennis 

gebracht.  

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten is gemotiveerd als volgt: 

 

“De heer, die verklaart te heten:  

naam: […],  

voornaam: [G.]  

geboortedatum: […]  

geboorteplaats:  

nationaliteit: Armenië  

In voorkomend geval, ALIAS:  

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven,  

uiterlijk op 25.05.2016  

REDEN VAN DE BESLISSING:  

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten:  

Artikel 7, alinea 1 :  

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

X 3° wanneer hij door zijn gedrag geacht wordt de openbare orde te kunnen schaden;  

Artikel 74/14 :  

X artikel 74/14 §3, 3°: de onderdaan van een derde land is een gevaar voor de openbare orde  

X artikel 74/14 §3,4°: de onderdaan van een derde land heeft niet binnen de toegekende termijn aan 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven  

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een geldig visum.  

Betrokkene is op heterdaad betrapt voor winkeldiefstal  

PV nr HA.12.L1.011011/2016 van de politie van HAZODI  

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het Bevel om het Grondgebied te Verlaten dat hem 

betekend werd op 03.06.2014  

De partner en zoon van betrokkene verblijven in België. Echter, deze bijlage 13 is niet disproportionele 

met het oog op het recht op familiaal leven en impliceert geen beëindiging van de familiale relaties maar 

louter een eventuele tijdelijke verwijdering die op zich geen ernstig nadeel vormt. Immers zijn partner en 

zoon kunnen zich begeven naar Armenië. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Armenië 

geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt.  

Bovendien het feit dat de partner en zoon van betrokkene in België verblijven, kan niet worden 

behouden in het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene 

inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van 

het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM. blijkt dat het recht op 

eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is.  

Bovendien, geeft zijn erkend buitenland huwelijk hem niet automatisch recht op een verblijf. We kunnen 

dus concluderen dat een terugkeer naar Armenië geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt.  

Betrokkene heeft meerdere aanvragen tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980 

ingediend. Deze aanvragen werden geweigerd. Deze beslissingen zijn aan betrokkene betekend. 

Bovendien, geeft het indienen van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9bis van de wet van 

15/12/1980 niet automatisch recht op een verblijf.” 

 

Dit is de bestreden beslissing. 
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2. Over de rechtspleging 

 

Verzoeker heeft ervoor geopteerd een synthesememorie neer te leggen. Overeenkomstig artikel 39/81, 

zevende lid van de Vreemdelingenwet doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitspraak op 

basis van de synthesememorie behoudens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen 

betreft. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste 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) en van het even-

redigheidsbeginsel.  

 

Hij vat het middel in zijn synthesememorie samen als volgt: 

 

“De schendingen van artikel 8 EVRM en het evenredigheidsbeginsel werden wel degelijk aangetoond in 

het verzoekschrift van 24 juni 2016. Verzoekers gezinsleven speelt zich enkel en alleen af in België. Zijn 

zwangere vrouw verkreeg de Belgische nationaliteit en heeft hier een leven opgebouwd samen met 

verzoeker. Bovendien werd hun eerste kind hier geboren net zoals hun tweede kind hier geboren zal 

worden. Zelfs een tijdelijke verwijdering van verzoeker naar Armenië zou het gezin helemaal 

ontwrichten, gezien zijn echtgenote dan alleen voor twee minderjarige kinderen zal moeten zorgen. 

Volgende hinderpalen duiken op indien gevolg wordt gegeven aan het bevel om het grondgebied te 

verlaten: 

- Verzoekers gezin wordt uit elkaar gehaald, aangezien zijn zwangere vrouw onmogelijk kan terugkeren 

naar Armenië. Zij onderhoudt het gezin met inkomsten die zij in België genereert. De kinderen zullen 

dus zonder vader moeten opgroeien. 

- Verzoekers gezin heeft geen enkele garantie op een menswaardig leven indien het in zijn geheel naar 

Armenië moet terugkeren, zoals gesuggereerd door de verwerende partij. Zijn echtgenote verkreeg 

recentelijk de Belgische nationaliteit met de bedoeling om in België verder te leven. In Armenië heeft zij 

geen enkele garantie op een inkomen en zal het gezin in armoede moeten leven. Is dit de manier 

waarop iemand die door haar uitstekende integratie de Belgische nationaliteit kon verwerven behandeld 

moet worden door de Belgische overheid? 

Dat naast artikel 8 EVRM eveneens het evenredigheidsbeginsel geschonden werd door de bestreden 

beslissing. Het vermijden van de complete ontwrichting van een gezin waarvan de moeder de Belgische 

nationaliteit heeft, weegt namelijk veel zwaarder door dan het strikt naleven van de Belgische 

immigratiepolitiek. In dit verband verwijst verzoeker graag naar het volgende arrest: 

Arbh. Luik (6e k.) nr. 2014/AL/414, 8 mei 2015 

"De weigering van maatschappelijke dienstverlening wegens onwettig verblijf van de moeder schendt 

artikel 8 van het E.V.R.M., aangezien de uitvoering van het bevel om het land te verlaten het recht op 

het privé-en gezinsleven van de moeder en van haar vijf kinderen in het gedrang zou brengen, zonder 

dat het in een democratische maatschappij redelijkerwijze in verhouding staat tot het gewettigde doel 

van de wetgever, bestaande uit de naleving van zijn immigratiepolitiek en het economisch welzijn van 

het land. " 

Het middel is dus ernstig en gegrond.” 

 

3.1.2. Artikel 8 van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.”  

 

Het waarborgen van een recht op respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven, veronderstelt het 

bestaan van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dat beschermenswaardig is onder artikel 8 van het 

EVRM.  
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Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven’, noch het begrip ‘privéleven’. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een familie- of gezinsleven of van een 

privéleven is in wezen een feitenkwestie. 

 

Dit privé- en/of familie- en gezinsleven dient te bestaan op het moment van de bestreden beslissing. 

 

De vreemdeling die een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, dient minstens het begin van 

bewijs aan te brengen van het privéleven en/of het familie- en gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM waarop hij of zij zich beroept. 

 

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

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

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. België, § 83) en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de Vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het 

verder de taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou 

moeten hebben. 

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) volgt dat bij 

de belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op 

eerbiediging van het privé- en gezins- of familieleven een ‘fair balance’ moet worden gevonden tussen 

het belang van de vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische 

samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. 

Daarbij moeten alle voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar 

worden betrokken.  

 

Verzoeker beroept zich op een gezinsleven in België met zijn (zwangere) echtgenote en hun gemeen-

schappelijke kind. Dit ingeroepen gezinsleven wordt door het bestuur niet betwist. Ook de Raad ziet 

geen reden om het gezinsleven in twijfel te trekken.  

 

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken of er sprake is van een schending van het recht op eerbiediging 

van het privé- en/of familie- en gezinsleven. Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet worden onder-

zocht in het licht van de vraag of de vreemdeling voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of 

verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu dient te worden aangenomen dat de situatie van verzoeker deze is van een vreemdeling die 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf verzoekt. In deze situatie is er geen 

inmenging in enig privé- of gezinsleven, en dient geen toetsing plaats te vinden overeenkomstig het 

tweede lid van artikel 8 van het EVRM, maar dient er volgens het EHRM te worden onderzocht 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; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), 

§ 105). 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; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva 

en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 106). 

 

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 9 oktober 2003, Slivenko/Letland 

(GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). 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; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43), noch om het recht op een 

bepaalde verblijfstitel te garanderen (EHRM 16 december 2014, Chbihi Loudoudi en a./België, § 135). 

De Verdragsstaten hebben het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht en 

ongeacht de verplichtingen die voor hen voortvloeien uit verdragen, met inbegrip van de EVRM, de 

toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić 

en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). In dat 
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opzicht beschikt de Staat dan ook over een beoordelingsmarge, en is de Staat aldus gemachtigd om de 

voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM. 

 

In een zaak die zowel het gezinsleven als immigratie betreft, varieert de omvang van de verplichting 

voor de Staat om naasten van personen die er reeds verblijven toegang te verlenen tot zijn grondgebied 

in functie van de situatie van de betrokkenen en het algemene belang. Hetgeen in deze context in 

aanmerking moet worden genomen, zijn de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt belem-

merd, de omvang van de banden die de betrokkenen hebben in de Staat in kwestie, de vraag of er 

onoverkomelijke hinderpalen zijn die verhinderen dat het gezin leeft in het land van herkomst van de 

betrokken vreemdeling, en de vraag of er elementen voorhanden zijn betreffende de immigratiecontrole 

(bijvoorbeeld eerdere inbreuken op de immigratiewetgeving) of overwegingen van openbare orde die 

pleiten voor een uitwijzing (EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 10 

juli 2014, Tanda-Muzinga/Frankrijk, § 66). 

 

Een ander belangrijk punt waarmee rekening moet worden gehouden, is de vraag of het gezinsleven 

werd ontwikkeld tijdens een periode dat de betrokken personen wisten dat gezien de verblijfsstatus van 

één van hen, het onmiddellijk duidelijk was dat het voortzetten van het gezinsleven op het grondgebied 

van de Verdragsluitende Staat een precair karakter zou kennen. Indien zulke situatie zich voordoet, zal 

enkel in uitzonderlijke omstandigheden een schending van artikel 8 van het EVRM worden vastgesteld 

(EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 17 april 2014, Paposhvili/Bel-

gië, § 142). 

 

Indien kinderen betrokken zijn, quod in casu, dan besteedt het Hof ook bijzondere aandacht aan de 

omstandigheden van de betrokken minderjarige kinderen, met name hun leeftijd, hun situatie in het land 

van herkomst en de mate waarin zij afhankelijk zijn van hun ouders. Een andere fundamentele kwestie 

voor het Hof is de vraag naar het aanpassingsvermogen van kinderen, met name de vraag of de 

betrokken kinderen een leeftijd hebben waarop zij zich nog aan een verschillende en andere omgeving 

kunnen aanpassen (EHRM 1 december 2005, nr. 60665/00, Tuquabo-Tekle e.a. v. Nederland, par. 44; 

EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen, par. 66; EHRM 3 november 2011, nr. 

28770/05, Arvelo Aponte v. Nederland, par. 60; EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili v. België, 

par. 143). Ten slotte benadrukt het Hof dat in situaties die betrekking hebben op gezinnen, het belang 

van het kind wordt beschouwd als een determinerende overweging die moet worden meegenomen in de 

belangenafweging vereist onder artikel 8 van het EVRM (EHRM 17 april 2014, nr. 41738/10, Paposhvili 

v. België, par. 144).  

 

Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat een correcte belangenafweging is vereist waarbij rekening 

wordt gehouden met de concrete omstandigheden die de individuele zaak kenmerken. 

 

Er wordt vastgesteld dat verzoeker zich reeds beriep op een gezinsleven met zijn echtgenote in het 

kader van zijn aanvragen om te worden gemachtigd tot een verblijf van meer dan drie maanden op 

grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet van 21 november 2013 en van 12 mei 2014. Deze 

aanvragen werden telkens onontvankelijk bevonden, waarbij het ingeroepen gezinsleven in België niet 

werd aanvaard als een buitengewone omstandigheid die een terugkeer naar het land van herkomst 

verhindert om via de bevoegde Belgische vertegenwoordiging in het buitenland de aanvraag in te 

dienen, zoals dit in beginsel door de wetgever is voorzien. In de meeste recente beslissing van 18 juni 

2014 heeft het bestuur meer bepaald geoordeeld als volgt: 

 

“Betrokkene verwijst naar het feit dat hij op 02.04.2013 in Armenië gehuwd is met mevrouw [Y.A.] die in 

België over verblijfsrecht beschikt. Echter kan dit gegeven niet als buitengewone omstandigheid worden 

weerhouden. Om in aanmerking te komen voor een regularisatie in het kader van een duurzame relatie 

of huwelijk dient betrokkene de geëigende procedure te volgen en te voldoen aan de basisvoorwaarden 

zoals vermeld in het art. 10§1 eerste lid 5° van de wet van 15.12.1980 omtrent de criteria van de 

duurzame en stabiele relatie. De verplichting om terug te keren betreft slechts een eventuele tijdelijke 

verwijdering van het grondgebied. Het staat de echtgenote van betrokkene vrij hem daartoe te 

vergezellen. 

Ook het beroep op het artikel 8 EVRM kan in het licht van zijn huwelijk niet worden weerhouden. De 

verplichting om in de aanvraag in te dienen in het land van herkomst staat namelijk niet in 
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disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezin- of privéleven. Bovendien dient te worden 

opgemerkt dat overeenkomstig de vaste rechtspraak van de Raad van State een tijdelijke scheiding om 

zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van 

artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 

december 2005, nr. 152.639). Betrokkene verklaart dat hij nog familie in België zou hebben, maar hij 

verzuimt het om bewijzen voor te leggen die deze loutere bewering kunnen staven. 

De bewering dat betrokkene geen garantie heeft dat hem bij terugkeer een visum zal worden 

toegekend, kan niet als buitengewone omstandigheid worden weerhouden. Gezinshereniging is namelijk 

een recht, het is aan betrokkene om de nodige stappen te ondernemen en aan te tonen dat hij aan de 

vereiste criteria voldoet. 

De opmerking dat de echtgenote van betrokkene werkt en over een netto inkomen van 1632,51 euro per 

maand zou beschikken beschikt, is niet aangetoond, maar kan hoe dan ook niet als buitengewone 

omstandigheid worden weerhouden. Dit gegeven belemmert betrokkene immers niet om naar zijn land 

van herkomst terug te keren om daar de aanvraag via de voorziene procedure in te dienen.” 

 

Er blijkt niet dat verzoeker tegen deze beslissingen in beroep is gegaan. Hij gaf aldus niet aan dat hij 

zich niet akkoord kon verklaren met de beoordeling zoals deze op dat ogenblik werd doorgevoerd door 

het bestuur. Er dient te worden aangenomen dat deze beslissingen thans definitief aanwezig zijn in het 

rechtsverkeer. 

 

In de thans bestreden beslissing kan verder het volgende worden gelezen: 

 

“De partner en zoon van betrokkene verblijven in België. Echter, deze bijlage 13 is niet disproportionele 

met het oog op het recht op familiaal leven en impliceert geen beëindiging van de familiale relaties maar 

louter een eventuele tijdelijke verwijdering die op zich geen ernstig nadeel vormt. Immers zijn partner en 

zoon kunnen zich begeven naar Armenië. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Armenië 

geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt.  

Bovendien het feit dat de partner en zoon van betrokkene in België verblijven, kan niet worden 

behouden in het kader van de bepalingen van artikel 8§1 van het EVRM aangezien betrokkene 

inbreuken heeft gepleegd die de openbare orde van het land schaden zoals bepaald in artikel 8§2 van 

het EVRM. Uit de bepalingen van het tweede lid van art. 8 van het EVRM. blijkt dat het recht op 

eerbieding van het privé- en gezinsleven niet absoluut is.  

Bovendien, geeft zijn erkend buitenland huwelijk hem niet automatisch recht op een verblijf. We kunnen 

dus concluderen dat een terugkeer naar Armenië geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt.”  

 

Er kan dus niet worden ontkend dat verweerder een zekere belangenafweging heeft gemaakt inzake het 

gezinsleven van verzoeker in België.  

 

Hierbij werd rekening gehouden met de mate waarin het gezinsleven dreigt te worden verbroken en dus 

belemmerd, maar geoordeeld dat de bestreden beslissing hoogstens een tijdelijke scheiding van de 

gezinsleden inhoudt. Verweerder is van mening dat er geen ernstige hinderpalen zijn voor verzoekers 

partner en kind om hem te vergezellen naar Armenië en dus het gezinsleven verder te zetten in dit land. 

Hij hield hierbij verder ook rekening met het gegeven dat verzoeker de openbare orde heeft geschaad, 

waar hij op heterdaad werd betrapt op winkeldiefstal. 

 

Verzoeker betoogt dat het gezinsleven niet mogelijk is in Armenië. Hij wijst erop dat zijn echtgenote 

intussen de Belgische nationaliteit heeft verworven en hun kind in België is geboren, hetgeen ook het 

geval zal zijn voor het tweede kind. Hij stelt ook dat zijn echtgenote hem onmogelijk kan volgen naar 

Armenië, omdat zij het gezin dient te onderhouden met de inkomsten die zij in België verdient. Hij stelt 

dat er geen enkele garantie is op een menswaardig leven voor het gezin in Armenië en evenmin op een 

inkomen aldaar, waardoor zij in dit land in armoede dreigen terecht te komen.  

 

Het gegeven dat de echtgenote Belg is geworden en zij werkt in België, betekent op zich nog niet dat er 

voor haar ook ernstige hinderpalen bestaan om haar echtgenoot te volgen naar Armenië en aldaar het 

gezinsleven verder te zetten. Dit des te meer waar de echtgenote nog maar recentelijk de Belgische 

nationaliteit heeft verkregen. Zij heeft steeds ook de Armeense nationaliteit gehad, en het staat niet vast 

dat zij niet langer de Armeense nationaliteit heeft of hiervan afstand heeft gedaan. In ieder geval dient 

op basis van de stukken van het administratief dossier te worden aangenomen dat zij is geboren en 

getogen in Armenië en hier het grootste deel van haar leven heeft doorgebracht. Er kan dus worden 

aangenomen dat zij vertrouwd is met de taal en cultuur in dit land. Verzoeker beperkt zich verder tot een 

loutere bewering dat hij en zijn gezin in Armenië in armoede zullen moeten leven, zonder hierbij 
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concrete argumenten naar voor te brengen die erop wijzen dat zij aldaar geen toegang zullen hebben tot 

de arbeidsmarkt of aldaar niet de mogelijkheid zullen hebben om een menswaardig leven te leiden. 

Overtuigende argumenten die maken dat het gezinsleven enkel in België mogelijk zou zijn, liggen niet 

voor. Een noodzakelijke scheiding van de gezinsleden blijkt dan ook niet, zelfs niet tijdelijk. Er blijkt 

geenszins dat de kinderen noodzakelijkerwijze zullen moeten opgroeien zonder de aanwezigheid van 

hun vader. Verzoeker toont bovendien ook niet concreet aan dat zijn echtgenote eventueel niet tijdelijk 

alleen de zorg voor de kinderen kan dragen.  

 

Ook het enkele gegeven dat de kinderen in België zijn geboren of zullen worden geboren, wijst op zich 

nog niet op ernstige hinderpalen voor het verderzetten van het gezinsleven elders. De Raad wijst op de 

nog bijzonder jonge leeftijd van het (oudste) kind ten tijde van het nemen van de bestreden beslissing. 

Dit kind was op dat ogenblik nog maar 1,5 jaar oud. Op deze leeftijd bestaat de leefwereld van een kind 

uit zijn nauwe leefomgeving, in de eerste plaats de beide ouders. Er blijkt niet dat dit kind al specifieke 

banden met (de ruimere leefwereld in) België heeft opgebouwd. Het tweede kind was op dat ogenblik 

nog niet geboren. De Raad wijst erop dat het EHRM in zijn rechtspraak aanvaardt dat hoe jonger een 

kind, hoe gemakkelijker het zich kan aanpassen aan een gewijzigde omgeving. De Raad ziet geen 

concrete redenen die maken dat in casu de kinderen hun ouders niet kunnen volgen naar Armenië, of 

dit hun belangen dan nadelig beïnvloedt of schaadt. Verzoeker blijft thans volledig in gebreke om 

concrete argumenten naar voor te brengen die hierop kunnen wijzen. 

 

De Raad benadrukt ook dat niet blijkt dat verzoeker op enig ogenblik wettig op het Belgische 

grondgebied heeft verbleven. Het gezinsleven werd ontwikkeld tijdens een periode dat het voor de 

betrokkenen onmiddellijk duidelijk was dat de verblijfssituatie van verzoeker tot gevolg had dat de 

verderzetting van dit gezinsleven in België precair was. Verweerder hield verder ook rekening met het 

gegeven dat verzoeker door de politie reeds op heterdaad werd betrapt op winkeldiefstal, en dus de 

openbare orde schaadde tijdens het illegale verblijf in België.  

 

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat er sprake is van een kennelijk onredelijke of disproportionele 

belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM of dat verweerder hierbij enig concreet 

element ten onrechte niet specifiek in rekening heeft genomen.  

 

Er blijkt verder niet dat de verwijzing naar een arrest van het arbeidshof van Luik in casu dienstig is. 

Verzoeker toont niet aan dat de omstandigheden in deze zaak vergelijkbaar zijn met deze in de thans 

voorliggende zaak.  

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM of van het hierin vervatte evenredigheids- of proportionali-

teitsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt.  

 

Het eerste middel is ongegrond. 

 

3.2.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van 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) en van artikel 6, tweede lid van het EVRM. 

 

Hij vat het middel in de synthesememorie samen als volgt: 

 

“De schendingen van de formele motiveringsplicht en artikel 6 EVRM werden wel degelijk aangetoond in 

het verzoekschrift van 24 juni 2016. Het is niet omdat de motivatie aanwezig was in de bestreden 

beslissing dat deze motivatie ook afdoende was. Verzoeker kon slechts kennis nemen van een motivatie 

die niet op feiten berust. Aangezien het niet bewezen is dat verzoeker de winkeldiefstal pleegde, berust 

de afweging die gemaakt wordt tussen de mate van inmenging in het gezinsleven en het zogenaamde 

gevaar voor de openbare orde op niet bewezen veronderstellingen. Indien de impact op het gezinsleven 

en het belang van de bestreden beslissing door de staat niet op afdoende wijze worden afgewogen 

tegen elkaar, dan is de bestreden beslissing niet rechtsgeldig. In dit verband verwijst verzoeker graag 

naar volgend arrest: 

RvS nr. 210.029, 22 december 2010 

"Artikel 8 EVRM is niet van openbare orde, doch staat ais hogere norm boven de vreemdelingenwet De 

algemene stelling in het bestreden arrest dat een "rechtmatige" toepassing van de vreemdelingenwet 

geen schending van artikel 8 EVRM kan uitmaken, volstaat niet De toepassing van de 

vreemdelingenwet bij het nemen van de bestreden beslissingen, zeker wat betreft het bevel om het 

grondgebied te verlaten, moet getoetst worden aan de voorwaarden van artikel 8 EVRM. Uit de 
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overwegingen van het bestreden arrest blijkt niet dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is 

nagegaan of de verwerende partij in haar beslissingen tot weigering van verblijf met bevel om het 

grondgebied te verlaten aan de voorwaarden van artikel 8 EVRM heeft voldaan, met name wat betreft 

de noodzaak in een democratische samenleving van inmenging in het gezinsleven van de verzoekende 

partijen en wat betreft de afweging tussen de belangen van de staat enerzijds en van de verzoekende 

partijen en hun zoon anderzijds. Het volstaat niet daartoe te stellen dat de verzoekende partijen zich 

door hun zoon kunnen laten vergezellen en dat noch de formele motiveringsplicht, noch artikel 8 EVRM 

een nadere motiveringsplicht omvatten. De verwijzing naar de mogelijkheid om zich door de zoon te 

iaten vergezellen toont immers geen onderzoek aan naar de noodzaak van de inmenging in het 

gezinsleven dooreen verwijdering. (Art. 40 vreemdelingenwet)." 

De verwerende partij schendt niet alleen de formele motiveringsplicht, maar tevens ook artikel 6 EVRM 

door er automatisch vanuit te gaan dat verzoeker schuldig is aan een onbewezen misdrijf. 

Het middel is dus ernstig en gegrond.” 

 

3.2.2.1. 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. Verzoeker wordt zo bevel gegeven om het grondgebied te verlaten op grond 

van artikel 7, eerste lid, 1° en 3° van de Vreemdelingenwet en omdat hij op het Schengengrondgebied 

verblijft zonder geldig paspoort voorzien van een geldig visum alsook omdat hij door zijn gedrag wordt 

geacht de openbare orde te kunnen schaden. In dit verband wordt verwezen naar een proces-verbaal 

wegens betrapping op heterdaad op winkeldiefstal. Er wordt verzoeker verder geen termijn voor vrijwillig 

vertrek toegekend op grond van artikel 74/14, § 3, 3° en 4° van de Vreemdelingenwet en enerzijds 

omwille van het gevaar dat hij vormt voor de openbare orde en anderzijds omdat hij geen gevolg gaf 

aan het hem op 3 juni 2014 reeds betekende bevel om het grondgebied te verlaten. Er wordt verder 

ingegaan op het gegeven dat verzoeker een partner en kind heeft in België en artikel 8 van het EVRM. 

Op deze motivering werd in de bespreking van het eerste middel reeds ingegaan.  

 

Deze motivering is pertinent en draagkrachtig en stelt verzoeker in staat om te begrijpen op welke 

juridische en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is gegrond, derwijze dat het doel van 

de formele motiveringsplicht is bereikt (RvS 26 maart 2002, nr. 105.103).  

 

Een schending van de formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 

juli 1991, wordt niet aangetoond. 

 

3.2.2.2. In zoverre verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing niet op (correcte) feiten berust, dient 

het middel te worden onderzocht vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht niet 

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

de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij haar 

beoordeling is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op 

grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624; RvS 

28 oktober 2002, nr. 111.954). 

 

Verzoeker stelt dat het niet is bewezen dat hij een winkeldiefstal pleegde en dat bijgevolg de belangen-

afweging die werd gemaakt in het kader van zijn gezinsleven en de bescherming van de openbare orde 

steunt op niet bewezen veronderstellingen.  

 

De Raad wijst op vaststaande rechtspraak van de Raad van State dat het vermoeden van onschuld niet 

belet dat het bestuur op grond van een eigen onderzoek een standpunt inneemt met betrekking tot 
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feiten die nog niet tot een strafrechtelijke veroordeling hebben geleid en op basis van vaststaande feiten 

een beslissing neemt inzake de verblijfsrechtelijke situatie van een vreemdeling (RvS 28 juni 2004, nr. 

133.173; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388; RvS 11 juni 2015, nr. 231.531). Het “vermoeden van onschuld” 

is een fundamenteel beginsel uit het strafrecht dat onder meer werd gecodificeerd in artikel 6, § 2 van 

het EVRM en heeft betrekking op de bewijslast in het kader van de strafvervolging. Er blijkt niet dat 

verzoeker zich dienstig kan beroepen op dit beginsel wat het thans bestreden bevel betreft, dat geen 

maatregel van strafrechtelijke aard doch een administratieve rechtshandeling is. 

 

In de bestreden beslissing wordt verwezen naar een proces-verbaal van de politiezone Hazodi, met 

vermelding van het nummer. In het administratief dossier bevindt zich verder een administratief verslag 

vreemdelingencontrole met vermelding van de omstandigheden van aantreffen en waarin wordt vastge-

steld dat verzoeker op heterdaad werd betrapt op winkeldiefstal. Het motief dat verzoeker door de politie 

op heterdaad werd betrapt op winkeldiefstal vindt aldus voldoende feitelijke grondslag in de stukken van 

het administratief dossier.  

 

Verzoeker toont niet met concrete argumenten aan dat verweerder is uitgegaan van onjuiste feitelijke 

gegevens waar hij in de bestreden beslissing vaststelde dat verzoeker door de politie op heterdaad werd 

betrapt op winkeldiefstal. In het verlengde hiervan, toont hij met zijn uiteenzetting ook niet aan dat de 

gemaakte belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM steunt op een incorrecte feiten-

vinding of kennelijk onredelijk is. 

 

Er blijkt verder niet dat verzoeker in casu dienstig kan verwijzen naar de door hem in het middel aange-

haalde rechtspraak van de Raad van State. Er blijkt niet dat de omstandigheden zoals deze voorlagen in 

dit arrest gelijkaardig zijn aan de omstandigheden zoals deze zich thans voordoen. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet.  

 

3.2.2.3. De Raad wijst er ten slotte op dat beslissingen over de toegang tot het grondgebied, het verblijf 

en de verwijdering van vreemdelingen niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel 6 van het 

EVRM (EHRM 5 oktober 2000, nr. 39.652/98, Maaouia/Frankrijk; RvS 16 januari 2001, nr. 92 285; J. 

VANDE LANOTTE en Y. HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen 

Intersentia 2004, vol. I, 409), zodat een schending van deze bepaling niet dienstig kan worden 

aangevoerd.  

 

3.2.2.4. Het tweede middel is ongegrond. 

 

4. Kosten 

 

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

worden ingenomen inzake de kosten van het geding. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juni tweeduizend achttien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN I. CORNELIS 

 


