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 nr. 168 790 van 31 mei 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 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 IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 27 mei 2016 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging en 

de nietigverklaring te vorderen van de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13 septies), en de beslissing tot afgifte 

van een inreisverbod (bijlage 13 sexies) van 23 mei 2016, op dezelfde dag aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht. 

 

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. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 mei 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 mei 2016 om 

13.30 uur. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. KEUSTERS 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat A. DE MEU, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 
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1.1. Op 23 mei 2016 neemt de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris de beslissing tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering.  Dit is de 

eerste bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 

 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

 

Aan de mevrouw(1), die verklaart te heten(1): 

naam: […] 

voornaam: […] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Turkije 

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(2), tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende 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 en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

en; 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

Artikel 27 : 

derde land die een bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft en de teruggewezen of 

uitgezette vreemdeling die er binnen de gestelde termijn geen gevolg aan gegeven heeft met dwang 

naar de grens van hun keuze, in principe met uitzondering van de grens met de staten die partij zijn bij 

een internationale overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, 

geleid worden of ingescheept worden voor een bestemming van hun keuze, deze Staten uitgezonderd. 

n van een 

derde land ten dien einde worden opgesloten tijdens de periode die voor de uitvoering van de maatregel 

strikt noodzakelijk is. 

Artikel 74/14: 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat haar 

werd betekend op 20.04.2016. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, is het noodzakelijk om de betrokken zonder 

verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de staten die het 

Schengenacquis ten volle toepassen2 , om de volgende reden : 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. Zij respecteert de 

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat zij vrijwillig gevolg zal geven aan een bevel 

om het grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden. 

Betrokkene kwam op 05.12.2015 met een geldig paspoort en visum type C in België toe. Op 09.12.2015 

melde betrokkene haar aankomst te Beringen. 

Betrokkene heeft een huwelijksdossier ingediend bij de burgerlijke stand van Beringen samen met een 

man van Belgische nationaliteit (G.H.). Op 11.02.2016 werd aan betrokkenen een huwelijksverklaring 

afgeleverd. Op 20.04.2016 weigerde de burgerlijke stand van Beringen het voorgenomen huwelijk te 

voltrekken, na negatief advies van het parket van Hasselt dd. 05.04.2016 nadat was vastgesteld dat 

betrokkene trachtte een huwelijk aan te gaan dat niet gericht was op het aangaan van een duurzame 
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verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een verblijfsrecht. Bovendien, haar intentie om 

te huwen geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Aan betrokkene werd dezelfde dag, 20.04.2016, 

een bevel om het grondgebied uiterlijk op 25.04.2016 te verlaten (bijlage 13 van 07.04.2016) betekend. 

De weigering om het voorgenomen huwelijk te voltrekken vormt een contra-indicatie inzake het bestaan 

van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van 

herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoe dan ook toont betrokkene niet aan 

dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven 

te ontwikkelen in haar land van herkomst. Het louter feit dat dhr G.H. niet 

kan gedwongen worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig 

zou kunnen volgen naar Turkije. Zowel betrokkene als Dhr G. wisten dat het gezinsleven in België van 

af het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. 

Indien betrokkene een beroep zou indienen tegen deze weigering bij de Rechtbank van Eerste Aanleg 

zou dit op zich dan ook geen schending in van artikel 8 van het EVRM inhouden. De weigering van de 

registratie van wettelijk samenwoonst vormt immers een contra-indicatie inzake het bestaan van een 

werkelijk gezinsleven. Bovendien ressorteren vorderingen die betrekking hebben op wettelijke 

samenwoonst zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek, niet onder de gevallen waarin krachtens het 

Gerechtelijk Wetboek persoonlijke verschijning verplicht is. Betrokkene kan hieruit dan ook geen moeilijk 

te herstellen nadeel puren. In het geval de procedure bij de familierechtbank ertoe zou leiden dat alsnog 

mag gehuwd worden, kan betrokkene bij de voor haar bevoegde Belgische vertegenwoordiging een 

visumaanvraag indienen op grond van het voorgenomen huwelijk. 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Zij weigert manifest om op eigen initiatief een 

einde te maken aan haar onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

 

Vasthouding 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Met toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te dien 

einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd 

worden en op basis van volgende feiten: 

Gezien betrokkene niet in bezit is van een geldig reisdocument op het moment van haar arrestatie, is 

het noodzakelijk haar ter beschikking van de Dienst Vreemdelingen te weerhouden om de overname te 

vragen aan Turkije. 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat haar 

werd betekend op 20.04.2016. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. 

In uitvoering van deze beslissingen, gelasten wij, V., W., attaché, gemachtigde van de Staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie, de Politiecommissaris van/de Korpschef van de politie van PZ BHT en de 

verantwoordelijke van het gesloten centrum te Brugge de betrokkene, K.S., op te sluiten in de lokalen 

van het centrum te Brugge. 

[…]”.   

 

1.2. Op dezelfde dag wordt ten aanzien van de verzoekende partij een inreisverbod genomen, dat luidt 

als volgt: 

 

“INREISVERBOD 

 

Aan de mevrouw(1) , die verklaart te heten(1): 

naam: […] 

voornaam: […] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Turkije 

In voorkomend geval, ALIAS: 

wordt een inreisverbod voor 3 jaar opgelegd, voor het grondgebied van België, evenals het grondgebied 

van de staten die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij zij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

De beslissing tot verwijdering van 23.05.2016 gaat gepaard met dit inreisverbod. / Aan de betrokkene 

werd een beslissing tot verwijdering betekend op .............................................................. 

(2) 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het inreisverbod wordt afgegeven in toepassing van het hierna vermelde artikel van de wet van 15 

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

van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid, de beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod omdat: 

 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dathaar  

werd betekend op20.04.2016. Een vroegere beslissing tot verwijdering werd dus niet uitgevoerd. 

Het is daarom dat een inreisverbod van 3 jaar wordt opgelegd. 

Drie jaar 

Om de volgende reden(en) gaat het bevel gepaard met een inreisverbod van drie jaar: 

Artikel 74/11, §1, tweede lid: 

 

 

Het voorgenomen huwelijk dat betrokkene wenst te laten voltrekken werd door de gemeente Beringen 

geweigerd, (na negatief advies van het parket van Hasselt dd. 05.04.2016) nadat werd vastgesteld dat 

het voorgenomen huwelijk niet gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners 

maar op het verwerven van een verblijfsrecht. De weigering om het voorgenomen huwelijk te voltrekken, 

vormt een contra-indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd 

worden dat een terugkeer naar het land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM 

inhoudt. Hoe dan ook toont betrokkene niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en 

dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in haarland van herkomst. Het louter 

feit dat De heer G.H. geboren op 16.12.1967 niet kan gedwongen worden het Belgisch grondgebied te 

verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar Turkije. 

Betrokkene heeft dan ook geen enkel wettelijk motief om alsnog in België te verblijven. Uit hetgeen 

voorafgaat en in het belang van de immigratiecontrole is een inreisverbod van 3 jaar, gelet op de 

hardnekkigheid van betrokkene om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, meer dan 

proportioneel. Uit onderzoek van het dossier blijkt niet dat er specifieke omstandigheden aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot het opleggen van een inreisverbod van minder dan drie jaar.”  

 

Dit is de tweede bestreden beslissing.  

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Overeenkomstig artikel 71, eerste 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)  kan de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving 

genomen met toepassing van artikel 7, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift 

neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van 

de plaats waar hij werd aangetroffen. In zoverre de vordering ook gericht is tegen de beslissing tot 

vrijheidsberoving, moet worden vastgesteld dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de 

vordering in die mate onontvankelijk is. 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, §1, eerste lid van het procedurereglement van de Raad (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, 

indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de 

feiten dient te bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan overeenkomstig artikel 39/82, §2, eerste lid van de vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 
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verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 17 december 

2004, nr. 138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). 

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

3.2.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.2.2.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de beginselen van behoorlijk 

bestuur, met name de materiële motiveringsverplichting en het zorgvuldigheidsbeginsel en van het 

artikel 62 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) en van de artikelen 1, 2 

en 3 de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.  

 

Het middel wordt uiteengezet als volgt: 

 

“De aangehaalde wetsbepalingen leggen de verplichting tot formele en materiële motivering vast die op 

de verwerende partij rust, net als de plicht om zich niet schuldig te maken aan machtsoverschrijding.  

Deze motiveringsplicht heeft "drie onlosmakelijk met elkaar verbonden verplichtingen tot gevolg: 

1.  motieven van de rechtshandeling moeten kenbaar zijn 

2. zij moeten beantwoorden aan de realiteit 

3. tenslotte moeten zij draagkrachtig zijn en deze beslissing effectief verantwoorden". 

Deze verplichting houdt in dat de beslissing op grond waarvan het verblijf geweigerd is aan eisende 

partij niet alleen uitdrukkelijk gemotiveerd moet zijn, maar dat de motieven aangehaald in de bestreden 

beslissing ook afdoende moeten zijn. 

Bijgevolg moet de omvang van de motivering aangepast zijn aan het belang van de beslissing alsook 

dat de ingeroepen redenen van toepassing moeten zijn en de beslissing moeten verantwoorden. 

Verzoekende partij heeft effectieve en genestelde banden met België,... Zij woonde tot de dag van haar 

opsluiting samen met haar verloofde en heeft sinds die periode haar leven opgebouwd in België. 

Verzoekende partij heeft gedurende een ruime periode haar familiaal en sociaal en cultureel leven in 

België. 

In deze omstandigheden staan de hechte banden met België manifest vast en kan het dossier van 

eisende partij niet zomaar door verwerende partij naast zich neer worden neergelegd. 

Doordat verzoekende partij een bevel werd betekend met inreisverbod gedurende 3 jaar, heeft de 

verwerende partij het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. 

Verzoekende partij zou met name het nodige hebben kunnen doen om de desbetreffende informatie te 

vetkrijgen en deze aan het dossier toe te voegen, minstens zijn standpunt hieromtrent kenbaar te 

maken. 

Verwerende partij heeft dit echter nagelaten te doen, waardoor zij het zorgvuldigheidsbeginsel heeft 

geschonden. 

Er werd door de Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van eisende partij. 

De verwerende partij heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op 

correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete omstandigheden 
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van de zaak. De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht Dit maakt dan ook 

onbehoorlijk gedrag uit van de verwerende partij, 

Tevens heeft zij daardoor het redelijkheidsbeginsel en proportionaliteitsbeginsel geschonden. De 

verwerende partij heeft immers een beslissing genomen maar niet in alle redelijkheid. 

De overheid heeft er zich in casu toe beperkt om op basis van de bekomen stukken over te gaan tot het 

nemen van de bestreden beslissing, zonder verdere vraagstelling aan eisende partij tot het leveren van 

bijkomende inlichtingen, 

Het middel is dan ook gegrond. 

De motivering is aldus hetzij niet correct hetzij blijkt er niet uit of met alle elementen in het dossier 

rekening werd gehouden noch dat de verwerende partij zorgvuldig tewerk is gegaan.” 

 

Het tweede middel heeft als opschrift “schending van het redelijkheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel of proportionaliteitsbeginsel” en luidt als volgt: 

 

“Uit art. 8 E.V.R.M., welke bepaling van openbare orde is en rechtstreeks toepassing vindt in het intern 

Belgisch recht, volgt dat de overheid dient af te wegen of er evenredigheid bestaat tussen de motieven 

van de weigering van de vestiging en de door die beslissing veroorzaakte ontwrichting van het gezin en 

privé-leven van eisende partij. 

Hieruit volgt, in acht genomen de motiveringsplicht die door art. 62 Vreemdelingenwet word opgelegd, 

dat uit de motieven zelf van de beslissing moet blijken of die afweging is geschied. 

- R.v.St. nr. 27.810, 9 april 1987, Arr, R.vSt. 1987, z.p.; R.A.C.E. 1987, z.p.; , T.B.P. 1988 (verkort), 374; 

- R.v.St. 26.932,25 september 1986, Pas. 1990, IV,16;, T.B.P* 1987 (verkort) 638; 

Bij het nemen van de bestreden beslissing werd geen afweging gemaakt tussen enerzijds de belangen 

van de overheid en de belangen van verzoeker en zijn jarenlang verblijf in België en haar privé-leven die 

zij alhier heeft opgebouwd anderzijds. 

Eisende partij is dan ook van oordeel dat het middel gegrond is en dat het redelijkheids- en 

zorgvuldigheidsbeginsel worden hierdoor geschonden.” 

 

Het derde middel is gestoeld op de schending van artikel 8 van het EVRM en is uiteengezet als volgt: 

 

"Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis". 

Artikel 8, 2° EVRM beperkt de macht van de staat en stelt dat: "Geen inmenging van enig openbaar 

gezag is toegestaan m.b.t. de uitoefening van dit recht dan voor zover bij -de wet is voorzien 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 gezondheid of de goede zeden,  of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen " 

Dit betekent dat inmenging gerechtvaardigd is en geen inbreuk maakt op artikel 8,1° EVRM in 

zover zij bij de wet voorzien is in het belang van een aantal opgesomde oogmerken nodig in een 

democratische samenleving. 

In casu is evenwel met voldaan aan de voorwaarden van artikel 8,2° EVRM. 

De rechten op eerbied voor het privaatleven zijn fundamenteeL Ze kunnen slechts worden aangetast 

met het oog op beperkend door het E.V.R.M. opgesomde doeleinden. Elke aantasting van deze rechten 

doet een vermoeden van ernstig nadeel rijzen, 

- R.v.St. ar, 81.725, 8 juli 1999 http;//www.raadvst-consetat,be (4 februari 2001); A.P.M. 1999 

(samenvatting), 128; 

De bedoeling van de verwerende partij ligt hierin verzoeker de erkenning van om het even welk 

verblijfsrecht te weigeren. De wil om om het even welk verblijfsrecht te weigeren aan de verzoeker vormt 

een inmenging in zijn privéleven die niet verenigbaar is met art. 8.2 EVRM. 

De handhaving van de bestreden beslissing zou een ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

teweegbrengen gezien het ertoe zou leiden om gescheiden te leven van zijn familieleden en zijn privé-

Ieven wordt verscheurd en onevenredige schade zou toebrengen aan zijn gezinsleven en privé-leven. 

Verzoeker heeft geen belang meer in Turkije,, 

Verzoeker is daarnaast van oordeel dat verwerende partij geen rekening heeft gehouden met alle 

elementen en stukken die aanwezig zijn in het dossier. 

Door geen rekening te houden met bovengenoemde elementen.,„ heeft verwerende partij artikel 8 

EVRM geschonden. Verzoeker verwijst rekening houdend met het bovenstaande dan ook naar 

artikel 8 EVRM die het recht beschermt op de eerbiediging van het privéleven waartoe het sociaal 

netwerk opgebouwd door verzoeker behoort Het begrip "privéleven" omvat immers onder meer 

het recht op het ontwikkelen en het onderhouden van relaties met anderen. 

Het middel is gegrond.” 

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 7 

3.2.2.2. De middelen worden, gelet op hun samenhang, tezamen beoordeeld. 

 

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

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “afdoende” wijze. Het afdoende 

karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet zijn, dit wil zeggen dat ze duidelijk 

met de beslissing te maken moet hebben, en dat ze draagkrachtig moet zijn, dit wil zeggen dat de 

aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De belangrijkste bestaansreden van 

de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de voormelde wet van 29 juli 1991, bestaat erin dat 

de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet kunnen aantreffen op grond 

waarvan ze werd genomen, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden. (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583, Staelens; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 

van de Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de 

toepassing van de Vreemdelingenwet formeel te motiveren. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de verwerende partij de verplichting op haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat zij bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle 

gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige stukken. 

 

Er is sprake van een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer een beslissing steunt op feitelijk 

juiste en rechtens relevante motieven, maar er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen die 

motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 26 juni 2014, nr. 227.910, de CVBA Samenwerkende 

Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen). 

 

De verzoekende partij verwijst naar de “ruime periode” waarin zij haar familiaal, sociaal en cultureel 

leven in België heeft ontwikkeld en stelt in eerste instantie dat de verwerende partij niet het nodige heeft 

gedaan om zich van haar situatie te vergewissen, nu zij zich enkel heeft gebaseerd op de “bekomen 

stukken” en zonder verdere vraagstelling  tot  het  leveren van bijkomende inlichtingen is overgegaan tot 

het nemen van de bestreden beslissing.  

 

De verzoekende partij toont niet aan welk belang zij heeft bij deze grief. In eerste instantie moet erop 

worden gewezen dat de verwerende partij, zo blijkt uit de motieven van de bestreden beslissingen, wel 

degelijk rekening heeft gehouden met haar vermeende relatie met de heer G.H. en daarover heeft 

gemotiveerd. De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat met bepaalde elementen wat betreft dat 

beweerde gezinsleven geen rekening werd gehouden, zodat zij niet aantoont dat, mocht de verwerende 

partij zijn overgegaan tot het inwinnen van bijkomende inlichtingen, de besluitvorming anders zou zijn 

geweest. Dat laatste kan ook worden gesteld voor wat betreft het beweerde sociale en culturele leven 

waarvan de verzoekende partij gewag maakt: zij brengt hiervan geen enkel begin van bewijs bij, zodat 

niet is aangetoond dat haar privéleven in België van die aard is dat het, indien de verwerende partij zich 

hierover verder bij haar zou bevragen, mogelijk tot andere beslissingen zou hebben geleid. Eén en 

ander klemt des te meer nu de “ruime periode” gedurende dewelke zij reeds in België zou verblijven 

danig moet worden gerelativeerd: de verzoekende partij is immers pas in België aangekomen op 5 

december 2015, zodat geenszins kan worden verondersteld, zonder enig bewijs dienaangaande, dat zij 

thans reeds een bijzonder hechte band heeft met België en haar leven hier volledig heeft opgebouwd.  

 

De verzoekende partij heeft dan ook niet aangetoond dat de verwerende partij zich heeft bezondigd aan 

een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in de mate dat dit zou moeten leiden tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissingen. Evenmin heeft zij aannemelijk gemaakt dat de 

beslissingen niet of niet afdoende zijn gemotiveerd, zodat een schending van de formele 

motiveringsplicht evenmin lijkt voor te liggen.  

 

Wat specifiek haar grief op grond van artikel 8 van het EVRM betreft, en haar bewering dat bij het 

nemen van de beslissingen geen belangenafweging werd gemaakt tussen haar private belangen en 

deze van de overheid, moet het volgende worden overwogen: 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 
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“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

2. 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 rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er bij diverse gelegenheden aan herinnerd dat het EVRM als 

dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het grondgebied van een staat waarvan 

hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk 

verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel 

van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in 

het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen.  

 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

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

van het privé- en gezinsleven 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 worden betrokken. 

 

De verzoekende partij meent in de bestreden beslissingen de wil van de verwerende partij te ontwaren 

om haar de erkenning van om het even welk verblijfsrecht te weigeren, doch deze gemeenplaats laat 

niet toe een schending van artikel 8 van het EVRM vast te stellen. Immers blijkt uit de aangevochten 

rechtshandelingen dat de verwerende partij wel degelijk is overgegaan tot de toets die artikel 8 van het 

EVRM oplegt in het licht van haar specifieke situatie: zo heeft zij erop gewezen dat op 20 april 2016 de 

burgerlijke stand van Beringen het voorgenomen huwelijk weigerde te voltrekken, na negatief advies 

van het parket van Hasselt van 5 april 2016, en nadat was vastgesteld dat betrokkene trachtte een 

huwelijk aan te gaan dat niet gericht was op het aangaan van een duurzame verbintenis tussen partners 

maar op het verwerven van een verblijfsrecht; dat bovendien verzoeksters intentie om te huwen haar 

niet automatisch recht op verblijf geeft; dat haar op 20 april 2016 een bevel om het grondgebied uiterlijk 

op 25 april 2016 te verlaten werd betekend (het bewijs daarvan bevindt zich in het administratief 

dossier) ; dat de weigering om het voorgenomen huwelijk te voltrekken een contra-indicatie vormt inzake 

het bestaan van een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het 

land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt, en dat hoe dan ook betrokkene 

niet aantoont dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben en het niet mogelijk zou zijn om een 

gezinsleven te ontwikkelen in haar land van herkomst; dat het loutere feit dat dhr. G. H. niet kan 

gedwongen worden het Belgisch grondgebied te verlaten niet maakt dat hij verzoekster niet vrijwillig zou 

kunnen volgen naar Turkije, en dat beide vermeende partners wisten dat het gezinsleven in België van 

af het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. Verder wordt ook 

rekening gehouden met een mogelijke beroepsprocedure tegen de weigering tot voltrekking van het 

huwelijk, maar is de gemachtigde van oordeel dat dit op zich geen schending van artikel 8 van het 

EVRM kan inhouden, gelet op de voormelde vaststellingen enerzijds, en het feit dat in dergelijke 

vorderingen geen persoonlijke verschijning verplicht is zodat hieruit geen moeilijk te herstellen nadeel 

kan worden gepuurd anderzijds. Ten slotte, zo overweegt de gemachtigde: in het geval de procedure bij 

de familierechtbank ertoe zou leiden dat alsnog mag gehuwd worden, kan betrokkene bij de voor haar 

bevoegde Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen op grond van het voorgenomen 

huwelijk. Een gelijkaardige argumentatie, aangevuld met een verwijzing naar verzoeksters 

hardnekkigheid om illegaal op het grondgebied te willen verblijven, is terug te vinden in de motieven van 

het inreisverbod.  
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De Raad kan alleen maar vaststellen dat de verzoekende partij volledig voorbijgaat aan al deze 

motieven, en geen enkele poging onderneemt om ze te weerleggen. Voor zover er al iets van een 

argument kan worden ontwaard in de passus die stelt dat de handhaving van de bestreden beslissing 

een ernstig en moeilijk te herstellen ernstig nadeel zou teweegbrengen gezien het ertoe zou leiden dat 

verzoekster gescheiden zou moeten leven van haar familieleden en haar privéleven wordt verscheurd 

en onevenredige schade zou toebrengen, kan in eerste instantie worden verwezen naar de hiervoor 

reeds gedane vaststelling dat de verzoekende partij geen begin van bewijs bijbrengt van enig privéleven 

op Belgisch grondgebied, anders dan haar vermeende gezinsleven. Verder heeft de verwerende partij 

geoordeeld dat niets eraan in de weg staat dat verzoeksters vermeende partner haar zou vergezellen 

naar haar land van herkomst, nog daargelaten de vaststellingen aangaande de daadwerkelijke intenties 

van de betrokkenen op het vlak van het gezinsleven. Ook dit argument laat verzoekster ongemoeid, 

zodat niet kan worden volstaan met de algemeenheden waaraan zij zich overgeeft. Dat zij geen 

belangen meer zou hebben in Turkije is,  ten slotte, een loutere bewering die, zoals reeds eerder 

aangegeven, moet worden gekaderd in het licht van het feit dat zij pas sedert december 2015 op het 

grondgebied verblijft, en dus prima facie niet zonder meer kan worden aangenomen.  

 

De  verwerende partij is dus wel degelijk overgegaan tot de vereiste belangenafweging. De verzoekende 

partij heeft niet aangetoond en de Raad kan niet vaststellen dat de gevolgen daarvan buiten alle 

proportie zijn, waardoor het ten enenmale ondenkbaar is dat een redelijk en zorgvuldig handelende 

overheid tot eenzelfde beslissing zou kunnen komen in het licht van de in de beslissingen vermelde 

omstandigheden. Het is nu eenmaal eigen aan de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid zoals 

deze tot het afwegen van de belangen van de staat tegen de private belangen in het licht van artikel 8 

van het EVRM, dat uiteenlopende beslissingen denkbaar zijn, die nochtans alle de toets aan het 

redelijkheidsbeginsel doorstaan (cf. RvS 13 oktober 2014, nr. 228.740). Een schending van artikel 8 van 

het EVRM, van het proportionaliteitsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel zijn dan ook op het eerste 

gezicht niet aangetoond.  

 

3.2.3. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat geen van de aangevoerde middelen ernstig is.  

 

3.3. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. Deze vaststelling volstaat om de 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid af te wijzen.  

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig mei tweeduizend zestien door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. T. VALGAERTS, Toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. VALGAERTS A. WIJNANTS 


