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 nr. 212 331 van 14 november 2018 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. BIJNENS 

Grotestraat 119 

3600 GENK 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 11 april 2018 heeft 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 13 maart 2018 tot 

weigering van de afgifte van een visum. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 april 2018 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 19 september 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

10 oktober 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. VANBESIEN, die loco advocaat L. BIJNENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat A.-S. DEBERSAQUES, 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. Verzoekster diende op 2 oktober 2017 een visumaanvraag in met het oog op gezinshereniging 

(type D - lang verblijf) bij de Belgische ambassade te Ankara, teneinde haar echtgenoot in België te 

vervoegen. 
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1.2. Op 13 maart 2018 werd de afgifte van het visum geweigerd. Dit is de bestreden beslissing, die als 

volgt gemotiveerd is: 

 

“(…) 

Op 16/03/2018, 

 

op verzoek van  

 

 de Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 de gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 

heeft de Ambassade van België/het Consulaat-generaal van België/het Consulaat van België 

in Ankara, 

 

kennis gegeven aan 

 

U. R. 

geboren in S. 

op 13/06/1986, 

nationaliteit T. 

Aanvraagnummer 116388 

 

van de beslissing tot weigering van de afgifte van een visum, genomen krachtens artikel/de artikelen 

 

 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 

op de datum van 13/03/2018 

 

door 

 

 de Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 de gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid, bevoegd voor de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

 

zoals deze is meegedeeld aan de post op de datum van 13/03/2018 

 

(…)” 

 

2.. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. Overeenkomstig artikel 39/81, vijfde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 

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

vreemdelingenwet) doet de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) uitspraak op basis 

van de synthesememorie. Het middel wordt daarin uiteengezet als volgt:  

 

“Het eerste middel is gebaseerd op de schending van artikel 8 Verdrag van 4 november 1950 tot 

bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden. 

 

Doordat de beslissing stelt dat de visumaanvraag aangevraagd door concluante wordt geweigerd.  

 

Terwijl concluante als echtgenote van een Belg een visum dient te krijgen teneinde zich bij haar man te 

kunnen voegen. 

 

Dat concluante immers recht heeft op eerbiediging van haar privé-leven, gezinsleven, huis en 

briefwisseling. 
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b. Toelichting 

 

Artikel 8 EVRM bepaalt dat: 

 

a. Eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling 

 

b. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 

recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

goede zeden, of voor de bescherming van de rechten vrijheden van anderen 

 

Aangezien aan verzoekster het recht om zich te vestigen samen met haar echtgenoot werd geweigerd, 

wordt haar het recht op eerbiediging van haar gezinsleven en privé-leven manifest geschonden. 

 

Zonder een toekenning van een visum is het immers niet mogelijk om een gezinsleven op te bouwen 

samen met haar echtgenoot. 

 

Dat immers niet kan worden aangenomen dat de echtgenoot van concluante verplicht dient te worden 

het land te verlaten om zich elders( bij verzoekster) te vestigen. 

 

Dat immers niet verwacht kan worden dat hij zijn familie, vrienden, werk,.. .dient achter te laten omwille 

van de tussengekomen bestreden beslissing. In voormeld geval zou immers tevens artikel 3, vierde 

Protocol EVRM in het gedrang komen. 

 

Bovendien zijn de uitzonderingsmogelijkheden zoals opgesomd in artikel 8 lid 2 EVRM geenszins van 

toepassing. 

De weigeringsbeslissing is in casu bovendien niet nodig voor 's lands veiligheid, openbare veiligheid, 

economisch welzijn, bescherming van de openbare orde, voorkomen van strafbare feiten, bescherming 

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

 

Minstens is zulks niet zo gemotiveerd, zodat het dan ook vast staat dat er een manifeste schending is 

van artikel 8 EVRM. 

 

De heer U. A. bracht immers inkomstenbewijzen bij, zodanig dat men zich niet kan verschuilen achter 

het economisch welzijn van de staat. 

 

Verweerster gaat voorbij aan de argumenten van concluante; men gaat voorbij aan het argument dat de 

echtgenoot van concluante zijn land zal dienen te verlaten om zijn recht op gezinsleven uit te kunnen 

oefenen. 

 

De echtgenoot van concluante heeft bovendien een stiefdochter ( dochter van concluante), dewelke hij 

mee zal opvoeden. 

 

De weigering tot afgifte van het visum heeft immers tot gevolg dat partijen gescheiden moeten leven. 

 

Verweerster stelt dat ook ten onrechte dat niet aangetoond wordt dat de echtgenoot van concluante 

haar niet zou kunnen volgen. 

 

De echtgenoot van concluante werkt immers in België: Bovendien hoeft hij als Belgische onderdaan het 

land niet te verlaten; hij kan hiertoe niet verplicht worden. 

 

Dat immers niet verwacht kan worden dat hij zijn familie, vrienden, werk,.. dient achter te laten omwille 

van de tussengekomen bestreden beslissing. In voormeld geval zou immers tevens artikel 3, vierde 

Protocol EVRM in het gedrang komen.  

 

Een dergelijke maatregel heeft derhalve noodzakelijkerwijze een aantasting van haar privéleven en 

familieleven tot gevolg, wat niet in verhouding staat tot de nagestreefde doelstelling. Dit maakt dus een 

schending van artikel 8 EVRM uit. 
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In deze zin: 

(Arbrb. Brussel (15e k.) nr. 3.594/2005, 24 juni 2005, Rev.dr.étr.2005,afl. 134,417; T. Vreemd. 2006, 

afl.1,57) 

 

Dat immers niet verwacht kan worden dat hij zijn familie, vrienden, werk,.. dient achter te laten omwille 

van de tussengekomen bestreden beslissing. In voormeld geval zou immers tevens artikel 3, vierde 

Protocol EVRM in het gedrang komen. 

 

Het middel is gegrond. 

 

Tot slot dient er aldus geconcludeerd te worden dat de bestreden beslissing dd. 13.03.2018 dient nietig 

verklaard te worden.” 

 

2.2. Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven is 

niet absoluut. Het EHRM heeft 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). De Verdragsstaten hebben het recht, op grond van 

een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun verdragsverplichtingen, met inbegrip 

van het 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). De staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden voor de binnenkomst, het verblijf en de 

verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

 

De bestreden weigeringsbeslissing is gesteund op het determinerende motief dat de Belgische 

onderdaan in functie waarvan de aanvraag werd ingediend dient aan te tonen dat hij over stabiele, 

toereikende en regelmatige bestaansmiddelen beschikt, zoals bepaald in artikel 40ter van de 

vreemdelingenwet. In casu werd geoordeeld dat de betaalstaten die werden voorgelegd als beheerder 

van de bvba […] de stabiliteit, toereikendheid en regelmatigheid van de huidige bestaansmiddelen niet 

kunnen aantonen. Het gaat niet om officiële documenten en in het Belgisch Staatsblad is de aanstelling 

van de referentiepersoon als beheerder van dit bedrijf niet terug te vinden. Indien de referentiepersoon 

zou zijn aangesteld op zelfstandige basis, dienen hiervan stukken te worden neergelegd. 

 

In het verzoekschrift worden deze motieven als dusdanig niet betwist, maar voert verzoekster de 

schending aan van artikel 8 van het EVRM. Nu echter niet betwist is dat de bestreden beslissing correct 

is genomen op grond van artikel 40ter van de vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat de toetsing aan 

artikel 8 van het EVRM in het kader van een aanvraag tot gezinshereniging reeds werd doorgevoerd in 

de wettelijke bepalingen, nu de wetgever heeft geoordeeld dat het verblijfsrecht voor bepaalde 

familieleden van een Belg slechts kan worden toegekend wanneer aan bepaalde voorwaarden is 

voldaan (cf. RvS 26 juni 2015, nr. 231.772). Het Grondwettelijk Hof oordeelde verder in zijn arrest nr. 

121/2013 van 26 september 2013: “Door het opleggen van een inkomensvoorwaarde aan de 

gezinshereniger wil de wetgever vermijden dat de vreemdeling die in het kader van gezinshereniging 

een verblijfsrecht wil verkrijgen ten laste valt van de openbare overheden en streeft hij ernaar dat die 

personen in menswaardige omstandigheden kunnen worden opgevangen (Parl. St., Kamer, 2010-2011, 

DOC 53-0443/018, p. 73). Dergelijke inkomensvereisten worden uitdrukkelijk toegelaten door artikel 7, 

lid 1, onder c), van de richtlijn 2003/86/EG en worden door het Hof van Justitie als toelaatbaar 

beschouwd (HvJ, 4 maart 2010, C-578/08, Chakroun, punt 42; 6 december 2012, C-356/11 en 357/11, 

Maahanmuuttovirasto, punt 71). In zoverre dat ze moeten voorkomen dat de betrokken vreemdelingen 

ten laste vallen van de overheid, zijn die vereisten eveneens noodzakelijk voor « het economisch welzijn 

van het land », zoals bedoeld in artikel 8.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.” ( 

B.11.4). 

 

In de mate verzoekster aanvoert dat haar partner genoodzaakt zal zijn België te verlaten, strekt de 

beslissing hier geenszins toe. Het staat verzoekster vrij immers een nieuwe aanvraag in te dienen 

wanneer aan de voorwaarden van artikel 40ter van de vreemdelingenwet zal zijn voldaan. De bestreden 

beslissing houdt ook geen absoluut verbod in om op het Belgische grondgebied binnen te komen en er 

te verblijven, binnen de voorwaarden, bepaald in de vreemdelingenwet. Daarnaast dient te worden 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

opgemerkt dat het in functie van verzoekster gaat om een situatie van eerste binnenkomst. Ze brengt 

geen elementen aan waaruit kan blijken dat het gezinsleven niet kan verdergezet worden op een andere 

manier.  

 

Het middel is niet gegrond. 

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien november tweeduizend achttien 

door: 

 

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


