
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 180 182 van 27 december 2016 

in de zaak RvV X II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: Op 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 Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 

23 december 2016 heeft ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing 

van de tenuitvoerlegging te vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris 

voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 19 december 2016 tot afgifte van een 

bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies), 

aan de verzoekster op dezelfde dag 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 23 december 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 december 2016. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. BEN ASRI, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE 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 7 april 2014 dient de verzoekster, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, een 

aanvraag in om machtiging tot verblijf in toepassing 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: Vreemdelingenwet). Op 5 november 2014 wordt de aanvraag onontvankelijk 

verklaard en wordt tevens ten aanzien van de verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten 

(bijlage 13) genomen. Bij arrest nr. 172 167 van 20 juli 2016 verwerpt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) de vordering tot schorsing en het beroep tot 

nietigverklaring tegen deze beslissingen. 

 

1.2. Op 9 juni 2016 biedt de verzoekster zich samen met T. S., die de Belgische nationaliteit heeft, aan 

bij de burgerlijke stand van Willebroek met het oog op de registratie van een huwelijksaangifte. Op 

9 november 2016 neemt de burgemeester van Willebroek een beslissing houdende weigering van 

huwelijksvoltrekking. 

 

1.3. Op 19 december 2016 wordt ten aanzien van de verzoekster een beslissing houdende bevel om het 

grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) genomen. Dit 

is de thans bestreden beslissing, die aan de verzoekster op dezelfde dag ter kennis wordt gebracht. 

Deze beslissing luidt als volgt: 

 

“(…) 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

(…) 

Aan mevrouw
(1)

, die verklaart te heten
(1)

: 

(…) 

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 volgend(e) 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: 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

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

aangetekend werd betekend op 16.12.2014 (bijlage 13van 05.11.2014). 

(…) 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen
2
 om de volgende redenen: 

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 heeft op 07.04.2014 een regularisatieaanvraag ingediend op basis van artikel 9bis van de 

wet van 15.12.1980. 

Deze werd onontvankelijk verklaard op 05.11.2014. Deze beslissing is op 16.12.2014 aan betrokkene 

betekend met een bevel om het grondgebied te verlaten, geldig 30 dagen (bijlage 13 van 05.11.2016). 
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Het feit dat betrokkenes broer, die de Belgische nationaliteit heeft en zijn gezin in België verblijft, geeft 

haar niet automatisch recht op verblijf. Een repatriëring naarhaar land van oorsprong staat dan ook niet 

in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in artikel 8 

van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. Moderne communicatiemiddelen kunnen de betrokkene in staat 

stellen om in nauw contact te blijven met haar broer en zijn gezin. Bovendien kan betrokkenes broer en 

zijn gezin haar komen bezoeken in Marokko. 

Op 18.08.2015 kwam betrokkene informatie vragen bij de gemeente Willebroek in het kader van een 

voorgenomen huwelijk met een Belgisch onderdaan, de heer S. A. (…). Op 09.06.2016 wenste 

betrokkene dit voorgenomen huwelijk te registreren bij de gemeente Willebroek. Op 09.11.2016 

weigerde de gemeente Willebroek 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 van het wettelijke huwelijk 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 meneer S. A. (…) niet kan gedwongen worden het 

Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar 

Marokko. Zowel betrokkene als meneer S. (…) wisten dat het gezinsleven in België van af het begin 

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

Betrokkenes beroep tegen deze weigering bij de Rechtbank van Eerste Aanleg is op zich dan ook geen 

schending van artikel 8 van het EVRM. De weigering van de registratie van wettelijk huwelijk vormt 

immers een contra-indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven. Bovendien ressorteren 

vorderingen die betrekking hebben op het wettelijke huwelijk 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 hem 

bevoegde Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen op grond van het 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 TOT VASTHOUDING: 

 

Met de 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: 

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

aangetekend werd betekend op 16.12.2014 (bijlage 13van 05.11.2014). 

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. 

Het is noodzakelijk om betrokkene ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om 

de overname te vragen aan Marokko. 

(…)” 

 

1.4. Op 19 december 2016 wordt de verzoekster tevens een inreisverbod (bijlage 13sexies) voor drie 

jaar opgelegd. 

 

 

 

 

 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 
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2.1. Wat betreft de termijn 

 

Artikel 39/57, § 1, laatste lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bedoelde 

vordering. 

 

Te dezen werd de bestreden beslissing op 19 december 2016 aan de verzoekster ter kennis gebracht. 

Bijgevolg beschikte zij met ingang van 20 december 2016 en in toepassing van artikel 39/82, § 4, 

tweede lid, iuncto artikel 39/57, § 1, derde lid, van de Vreemdelingenwet over een termijn van in casu vijf 

dagen (tweede verwijderingsmaatregel) om een vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te 

dienen. 

 

Bijgevolg is de onderhavige vordering tijdig ingediend en derhalve ontvankelijk. 

 

2.2. Over het voorwerp 

 

De bestreden beslissing houdt een maatregel van vrijheidsberoving in zoals bedoeld in artikel 71, eerste 

lid, van de Vreemdelingenwet. Deze bepaling luidt als volgt: 

 

“De vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepassing 

van de artikelen (…) 7, (…) kan 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.” 

 

Voor zover de verzoekster zich met haar beroep zou richten tegen de beslissing tot vasthouding, dient 

te worden opgemerkt dat op grond van voormeld artikel 71, eerste lid, van de Vreemdelingenwet enkel 

een beroep bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van haar verblijfplaats openstaat. De Raad 

is dienaangaande onbevoegd bij gebrek aan rechtsmacht. 

 

De vordering is niet ontvankelijk in zoverre ze gericht is tegen de beslissing tot vasthouding. 

 

 

3. Over de vordering tot schorsing 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 

 

Artikel 43, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 

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 eerste voorwaarde: het uiterst dringende karakter 

 

3.2.1. De wettelijke bepaling 

 

Artikel 39/82, § 4, tweede lid, van de Vreemdelingenwet bepaalt: 
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“Indien de vreemdeling het voorwerp is van een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel waarvan de 

tenuitvoerlegging imminent is, in het bijzonder indien hij is vastgehouden in een welbepaalde plaats 

zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 of ter beschikking is gesteld van de regering, en hij nog geen 

gewone vordering tot schorsing heeft ingeleid tegen de bedoelde verwijderings- of 

terugdrijvingsmaatregel, kan hij binnen de in artikel 39/57, § 1, derde lid, bedoelde termijn de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van deze maatregel vorderen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.” 

 

3.2.2. De toepassing van de wettelijke bepaling 

 

In casu bevindt de verzoekster zich in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 

74/9 van de Vreemdelingenwet. In dit geval wordt het uiterst dringend karakter van de vordering wettelijk 

vermoed. Dit wordt niet betwist door de verwerende partij. Het uiterst dringende karakter van de 

vordering staat dan ook vast. 

 

Aan de eerste cumulatieve voorwaarde is bijgevolg voldaan. 

 

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

 

3.3.1. 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. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een dergelijke bepaling 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 wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM) heeft willen 

aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door 

haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan tot 

een beoordeling van de verdedigbare grief. 

 

Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting dat artikel 13 van het EVRM op de staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 
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dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf, in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 

groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn. 

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, § 4, vierde lid, van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoekende partij zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de 

schending van de grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde 

van artikel 15, tweede lid, van het EVRM. 

 

3.3.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.3.2.1. In een enig middel 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 8 van 

het EVRM, van artikel 3 van het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind, ondertekend te 

New York op 20 november 1989, van artikel 24 (2) iuncto artikel 51 (1) van het Handvest van de 

Grondrechten van de Europese Unie, van artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het 

grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van 

Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 

73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, van de artikelen 39/79 

en 74/13 van de Vreemdelingenwet en van “het algemeen rechtsbeginsel ‘fair balance’”. 

 

Het middel is als volgt onderbouwd: 

 

“1. Artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen en artikel 62 van 

Vreemdelingenwet bepalen dat de administratieve beslissingen zowel in feite als in rechte moeten 

worden gemotiveerd.  

 

De artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen stellen dat de administratieve 

handeling uitdrukkelijk dient te worden gemotiveerd en dat in de motivering van de akte de feitelijke en 

de juridische motivering dienen te worden opgenomen. Bovendien dient de motivering afdoende te zijn. 

 

Zo stipuleert artikel 62 van de Vreemdelingenwet het volgende: 

“De administratieve beslissingen worden met redenen omkleed.[…]” 

 

Er moet worden benadrukt dat conform artikelen 2 en 3 Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen in 

de motivering van de administratieve beslissing steeds uitdrukkelijk de feitelijke en de juridische gronden 

vermeld moeten worden opdat de betrokken perso(o)n(en) kennis zouden hebben van gronden waarop 

de administratieve overheid zich baseert om een (weigerings)beslissing te nemen. 

 

Uit de samenlezing van de artikelen 2 en 3 van de Wet Formele Motivering Bestuurshandelingen volgt 

duidelijk dat: 

a) De administratieve beslissing uitdrukkelijk dient gemotiveerd te worden; 

b) In de motivering (opgenomen in de betrokken administratieve beslissingen ) zowel de feitelijke als de 

juridische gronden dienen vermeld te worden; 

c) De motivering afdoende dient te zijn; 

 

De administratieve beslissing is slechts afdoende gemotiveerd wanneer de aangehaalde motieven 

draagkrachtig zijn rekening houdend met de evenredigheid van de te nemen beslissing door de 

administratieve overheid.  Zo kan er slechts sprake zijn van een afdoende motivering 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. 
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In casu is de bestreden beslissing van 19.12.2016 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 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). 

 

De motivering van de bestreden beslissing is niet afdoende zoals vereist door de Wet Motivering 

Bestuurshandelingen. Er ontbreken de werkelijke feitelijke en juridische gegevens die aan de oorsprong 

liggen van de beslissing. 

 

De bestreden beslissing is niet gemotiveerd aan de voorgebrachte stukken en bevat geen correcte 

redenen waarom het bevel om het grondgebied te verlaten aan verzoekster werd betekend. 

 

Verweerster heeft haar beslissing hieromtrent niet correct gemotiveerd en heeft op geen enkel moment 

een belangenafweging gemaakt die de beslissing zou kunnen verantwoorden. 

 

Verweerster beperkt zich door te stellen dat verzoekster geen geldig visum heeft op dit ogenblik, zij 

geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat weigering huwelijk 

een contra indicatie is van het bestaan van een werkelijk gezinsleven. Dat de beslissing uitermate 

gebrekkig is gemotiveerd en bovendien niet klopt. 

 

Verweerster is op de hoogte van de familiale situatie van verzoekster. 

 

Verwerende partij heeft een zeer povere poging ondernomen om rekening te houden met de familie- en 

gezinsleven van verzoekster.  

 

In het kader van van artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet diende zij een uitgebreid onder te doen. 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

“Bij het nemen van een beslissing tot verwijdering houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met 

het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken 

onderdaan van een derde land.” 

 

Verzoekster woont samen haar partner. Zij hebben een aanvraag ingediend om te huwen. 

Dit werd geweigerd doch er is een positief advies aanwezig van het Openbaar ministerie die onderzoek 

heeft gevoerd naar het gezinsleven van partijen en die de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft 

geadviseerd om het huwelijk te voltrekken. 

Verzoekster vormt weldegelijk een gezin met haar partner. Zij was zelfs zwanger. De partner van 

verzoekster heeft twee kinderen uit een vorig huwelijk. 

 

Verweerster is op de hoogte dat er beroep is aangetekend tegen de weigeringsbeslissing voltrekking 

huwelijk dat vastgesteld staat voor de Familierechtbank te Mechelen op 05.01.2017. 

 

In de bestreden beslissing tracht verweerster in het kader van artikel 8 EVRM de bestreden beslissing te 

motiveren, maar gaat niet verder dan te melden dat een weigering huwelijk een contra-indicatie is voor 

een werkelijk gezinsleven. 

Verweerster houdt ook geen rekening met het feit dat verzoekster zwanger was en dit verloor en de 

steun van haar partner in deze zeer moeilijke periode noodzakelijk is. Ook houdt verweerster geen 

rekening met het feit dat de partner van verzoekster twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk. 

 

Hieruit blijkt dat verweerster getracht heeft om een summiere toetsing te doen aan artikel 8 EVRM, doch 

deze is allesbehalve voldoende. 

 

Gezien het ontbreken van motivering omtrent de aangehaalde en voorgebrachte stukken van 
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verzoekster is de motiveringsplicht duidelijk geschonden. 

 

De bestreden beslissing is dan ook onjuist. 

 

Bijgevolg zijn artikel 2 en 3 van de Wet Motivering Bestuurshandelingen, artikel 62 en 8 van de 

Vreemdelingenwet geschonden. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

 

HET BEVEL OM HET GRONDGEBEID TE VERLATEN MET DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN 

VOOR VRIJWILLIG VERTREK 

 

De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd:  

Artikel 7, alinea 1 :  

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

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  

 

Op datum van 19.12.2016 wordt verweerster door de politie opgepakt in haar woning. 

Nav de huwelijksaangifte werd verzoekster geen bevel om het grondgebied te verlaten betekend. 

Er werd haar in 2014 nav een verzoek tot regularisatie een bevel om het grondgebied te verlaten 

betekend. 

Hiertegen ging verzoekster in beroep en zij heeft geen kennis van de beslissing in beroep. 

 

Tot grote verbazing van verzoekster hebben de politiediensten verzoekster opgepakt en meegenomen 

naar het politiekantoor om haar een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13 septies) afleveren 

zonder uitvoeringstermijn. Hierdoor kan zij gedwongen het land worden uitgezet. 

 

De beroepsprocedure m.b.t. de weigering voltrekking huwelijk staat vastgesteld voor de 

Familierechtbank te Mechelen op 05.01.2017 en in het kader van de huwelijksaangifte werd verzoekster 

geen bevel betekend om het grondgebied te verlaten. 

 

Het Openbaar Ministerie heeft immers positief geadviseerd n.a.v. haar gevoerde politioneel onderzoek. 

Verwerende partij stelt enerzijds  dat de weigering van het huwelijk een contra-indicatie is inzake het 

bestaan van het gezinsleven en anderzijds wordt er gesteld dat verzoekster niet aantoont dat zij enkel in 

België een gezinsleven kan hebben. Zij heeft met andere woorden aanvaard dat verzoekster een 

gezinsleven heeft in de zin van artikel 8 EVRM. 

 

Verzoekster heeft een partner met wie zij een gezin vormt. In casu heeft verwerende partij geen 

rekening gehouden met artikel 8 EVRM. 

 

Een rechtvaardig evenwicht tussen het algemeen belang en het belang van het individu, is in casu ver te 

zoeken, en als niet naleven van de terugkeerverplichting het opgelegde inreisverbod in de bestreden 

beslissing moet dragen, is de sanctie die daarop wordt gesteld te verregaand en volstrekt 

disproportioneel.  

 

Zeker in het geval van verzoekster die in het kader van de huwelijksaanvraag verzoekster een interview 

heeft afgelegd.  

 

Verweerder stelt dat verzoekster geen gevolg heeft gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied 

te verlaten dat haar aangetekend betekend werd op 16.12.2014. 

 

Verzoekster merkt op dat zij tegen deze beslissing verzoekschrift nietigverklaring en schorsing heeft 

neergelegd en omtrent het beroep nog steeds wachtende is op een beslissing. 

Dat verweerder met geen woord rept over dit beroep. 

 

De thans bestreden beslissing schendt aldus de materiële motiveringsplicht, en is zodoende 

onzorgvuldig en onredelijk tot stand gekomen. 

Verwerende partij blijkt van oordeel te zijn dat zij de uitoefening van het recht op gezinshereniging 

rechtmatig kan blokkeren op van het feit dat zij aan het bevel om het grondgebied te verlaten, betekend 

op 16.12.2014, geen gevolg gaf. 
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Verwerende partij houdt sowieso niet voor dat verzoekster een  gevaar zou zijn voor de openbare orde. 

 

Verwerende partij kon bovendien zeer goed weten dat de beslissing vanwege de ambtenaar van de 

burgerlijke stand geen definitief karakter kent. Nochtans heeft verwerende partij er voor geopteerd om 

de houding van verzoekster en haar partner ten aanzien van deze beslissing niet af te wachten. 

 

Nog voor verzoekster en haar partner de zaak te bepleiten n.a.v. hun beroep bij de Familierechtbank 

tegen weigering voltrekking  van  hun  voorgenomen  huwelijk  heeft men verzoekster aangehouden en 

overgebracht naar een illegalencentrum te Steenokkerzeel. 

 

De zaak voor Familierechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen zal op 05.01.2017 worden behandeld. 

Het is alleszins duidelijk dat het advies van het Parket positief was. (stuk 2) 

 

Zodoende had verwerende partij bij het nemen van haar beslissing meer aandacht moeten hebben voor 

de specifieke omstandigheden van verzoeker alsook de humanitaire redenen die in zijn voordeel pleiten 

en haar illegaal verblijf alleszins (deels) zou kunnen verantwoorden. 

Verwerende partij heeft weliswaar weet van dit alles (of kon dit weten), doch in de bestreden beslissing 

blijkt dat zij slechts rekening hield met enkele elementen om vervolgens te besluiten dat er geen sprake 

kan zijn van een schending van artikel 8 EVRM. 

 

5. Verwerende partij schenkt hierbij vooral aandacht aan het feit dat de voltrekking van het 

voorgenomen huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand te Willebroek geweigerd werd, 

hetgeen volgens verwerende partij een ernstige contra-indicatie van een werkelijk gezinsleven. 

Bovendien is verwerende partij van mening dat verzoekster niet aantoont dat zij haar gezinsleven met 

mijnheer niet in haar land van herkomst kan ontwikkelen. 

 

Voor wat betreft de relatie van verzoekster had verwerende partij kunnen weten dat verzoekster en haar 

partner de weigeringsbeslissing inzake de huwelijksvoltrekking zouden aanvechten. Een dergelijk  

beroep werd inmiddels ingesteld bij de Familierechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen en wordt 

behandeld op 05.01.2017.Het standpunt van de burgemeester wordt dan ook formeel betwist en 

alleszins heeft zijn beslissing tot weigering om het huwelijk te voltrekken geenszins een definitief 

karakter. 

 

Dat verzoekster en mijnheer hun gezinsleven niet kunnen voortzetten in Marokko behoeft geen 

betwisting daar waar mijnheer de Belgische nationaliteit heeft en hier werkt en ook twee kinderen heeft 

uit een vorig huwelijk. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat de partner van verzoekster 

twee kinderen heeft. Partijen hebben een duurzame en stabiele relatie en wonen al zeer lang samen. 

Zij vormen een gezin. 

 

Normalerwijze zou aan verzoekster een bijlage 13 afgeleverd worden om binnen een bepaalde termijn 

vrijwillig te vertrekken en bijgevolg het grondgebied te verlaten. 

 

In casu werd aan verzoekster geen termijn verleend om het grondgebied vrijwillig te verlaten omdat zij 

een niet eerder gevolg zou gegeven hebben aan een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

Verwerende partij heeft hiervoor toepassing gemaakt van artikl 74/14 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 74/14 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:  

(…) 

 

Verzoekster vormt immers geen gevaar voor de openbare orde noch voor de nationale veiligheid.!! 

Verweerder heeft onterecht een bijlage 13 septies afgeleverd aan verzoekster. 

 

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

 

Schending van artikel 8 EVRM, schending van het algemeen rechtsbeginsel ‘fair balance’, schending 

van art. 3 Kinderrechtenverdrag en schending van artikel 24 (2) juncto artikel 51 (1) van het Handvest 

van de Grondrechten van de EU; 

 

“Artikel 8 EVRM: Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé leven, zijn gezinsleven, zijn huis”. 
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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 niet voldaan aan de voorwaarden van artikel 8,2° EVRM. 

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het privé- en/of familie- en gezinsleven wordt 

aangevoerd, kijkt de Raad in de eerste plaats na of er een privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in 

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 

beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 13 

februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25; EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 15 juli 

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21).  

 

Artikel 8 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.  

 

Wat het bestaan van een familie- en gezinsleven betreft, moet vooreerst worden nagegaan of er sprake 

is van een familie of een gezin. Vervolgens moet blijken dat in de feiten de persoonlijke band tussen 

deze familie- of gezinsleden voldoende hecht is (cf. EHRM 12 juli 2001, K. en T./ Finland, § 150). 

 

Het begrip 'privéleven' wordt evenmin gedefinieerd in artikel 8 van het EVRM. Het EHRM benadrukt dat 

het begrip privéleven een brede term is en dat het mogelijk noch noodzakelijk is om er een exhaustieve 

definitie van te geven (EHRM 16 december 1992, Niemietz/Duitsland, § 29). 

 

De beoordeling of er sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beide, 

is een feitenkwestie. 

 

Verzoekster woont samen met haar partner te (…). 

 

De partner van verzoekster heeft de Belgische nationaliteit en heeft 2 kinderen uit een vorig huwelijk. 

 

Verweerster heeft geen rekening gehouden met artikel 8 EVRM. Zij heeft getracht om het zeer summier 

te motiveren maar dit was zeker niet in het kader van artikel 8EVRM. 

 

Alle landen die partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten nagaan of een 

beslissing over verblijfsrecht het recht op een gezinsleven (artikel 8 EVRM) al dan niet schendt. Zij 

moeten een belangenafweging ('fair balance'-toets) maken: dat is een afweging tussen het belang van 

de staat om immigratie te controleren, en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben 

op het grondgebied van de staat. In die afweging moet de overheid voldoende gewicht toekennen aan 

het gezinsleven van partijen. 

 

Het Hof herhaalt zijn vaste rechtspraak dat artikel 8 EVRM geen algemene verplichting inhoudt voor een 

staat om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de staat van gemeenschappelijk verblijf te 

respecteren en om gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan. 

 

Toch kan er soms een positieve verplichting bestaan voor een staat om een toelating tot verblijf te 

geven om het recht op gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. Of er al dan niet zo’n positieve 

verplichting bestaat, hangt enerzijds af van de bijzondere omstandigheden van de betrokken 

vreemdeling, en anderzijds van het algemeen belang van de staat. Dit is de ‘fair balance’-toets.  

 

De RVV heeft in haar arrest van 13.1.2016 met nr. 159.789 duidelijk uiteengezet dat afweging van de 

individuele belangen en de algemene belangen in concreto dienen te gebeuren.  
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Bij de belangenafweging moet de staat onder meer rekening houden met de volgende elementen: 

• de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij uitwijzing naar het land van 

bestemming, 

• de omvang van de banden in de staat, 

• de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders normaal 

en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

• de vraag of de vreemdeling wist, op het moment dat hij het gezinsleven creëerde, dat het voortbestaan 

van dit gezinsleven van bij het begin onzeker was omwille van zijn precair verblijf. Als dit het geval is, 

volgt uit vaste rechtspraak van het EHRM dat de uitwijzing van een derdelands familielid slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden een schending kan uitmaken van artikel 8 EVRM. 

• Tot slot moet het hoger belang van het kind in overweging genomen worden, wanneer kinderen 

betrokken zijn bij de verblijfsaanvraag. Het Hof herhaalt zijn rechtspraak dat er een brede consensus 

bestaat, ook in het internationale recht, dat in alle beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn, hun 

belangen van het hoogste belang zijn. 

 

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) kent geen directe werking toe aan artikel 3 

Kinderrechtenverdrag. Dat artikel legt staten op om ervoor te zorgen dat “[b]ij alle maatregelen 

betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor 

maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, 

[…] de belangen van het kind de eerste overweging [vormen].”.  

 

De laatste jaren lijkt de RvV wel de directe werking te erkennen van artikel 24 (2) iuncto artikel 51 (1) 

van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Daardoor kan artikel 3 Kinderrechtenverdrag toch 

directe werking hebben in België wanneer het gaat om verblijfsprocedures die een omzetting zijn van 

het Unierecht (zie RvV nr. 97.183 van 21-02-2013, RvV nr. 123.160 van 28-04-2014 en RvV nr. 121.015 

van 20-03-2014). 

 

Verweerster heeft geen rekening gehouden met het werkelijk gezinsleven van partijen. Met het feit de 

partner van verzoekster twee kinderen heeft. Dat zij zwanger was. 

 

In casu is de ‘fair balance’-toets niet gebeurd. 

 

Het middel is ontvankelijk en gegrond. 

 

HOORRECHT 

 

Artikel 41 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie legt aan de Lidstaten het recht 

op behoorlijk bestuur op, meer bepaald de plicht van de betrokken instanties om hun beslissingen met 

redenen te omkleden.  

 

In casu wordt aan verzoekster een bevel afgeleverd (bijlage 13 septies). Tevens bepaalt artikel 41 van 

het Handvest dat het Recht op Behoorlijk Bestuur met name het recht behelst van eenieder behelst om 

te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen. 

 

Bij het nemen van de bestreden beslissing heeft verwerende partij echter geen rekening gehouden met 

de specifieke omstandigheden van de zaak, meer nog, heeft verweerster nagelaten om verzoekster te  

horen, en zodoende een volledig plaatje te krijgen van de specifieke omstandigheden van de zaak die 

verzoekster had kunnen aanreiken zoals het feit dat er beroep werd aangetekend tegen het eerder 

bevel. 

Dat er een positief advies is van het Openbaar ministerie mbt de voltrekking huwelijk. 

Dat de partner van verzoekster twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk en er een omgangsrecht is en 

haar partner werkt in vast verband zodat een gezinsleven in Marokko onmogelijk is. 

Dat zij zwanger was. 

 

Was de verwerende partij op de hoogte geweest van voornoemde gegevens, dan had zij mogelijks een 

andere wending genomen, en bijvoorbeeld geen bevel afgeleverd. 

 

Hoe dan ook, aan de hand van het voorgaande blijkt dat de verwerende partij bij het nemen van de 

bestreden beslissing, de beginselen van behoorlijk bestuur niet heeft gerespecteerd, en de materiële 

motiveringsplicht en het hoorrecht heeft geschonden.” 
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3.3.2.2. De verwerende partij antwoordt hierop als volgt in haar nota met opmerkingen: 

 

“Verzoeker stelt een schending voor van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van artikel 8 EVRM, van artikel 3 van het 

Kinderrechtenverdrag, van de artikelen e24 en 51 van het Handvest van de Grondrechten van de EU, 

van artikel 27 van de Richtlijn 2004/38/EG, van de artikelen 39/79 en 7 4/13 van de vreemdelingenwet. 

 

Zij betoogt dat de beslissing geen correcte redenen bevat waarom het bevel haar werd betekend. Er zou 

geen belangenafweging zijn gemaakt. Ze argumenteert dat het bestuur op de hoogte is van haar 

familiale situatie. Zij wijst op het positief advies van het openbaar ministerie. Het bestuur zou geen 

rekening gehouden hebben met het feit dat ze zwanger was en haar ongeboren kindje heeft verloren en 

dat haar partner twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk. Ze stelt dat er nog geen arrest is geveld 

inzake het beroep dat werd ingediend tegen het vorige bevel. Zij verwijt het bestuur de procedure voor 

de familierechtbank niet te hebben afgewacht. Ze stelt geen gevaar te vormen voor de openbare 

veiligheid en openbare orde. De fair balance test zou niet gebeurd zijn. Volgens haar werd het hoorrecht 

miskend en dat ze, indien ze gehoord zou zijn geweest, gewezen had kunne hebben op het beroep dat 

werd ingediend tegen het eerder bevel, het positief advies van het Openbaar ministerie m.b.t. de 

voltrekking van het huwelijk en dat haar partner twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk zodat een 

gezinsleven in Marokko onmogelijk is en dat zij zwanger was. 

 

De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat verzoekster voorbijgaat aan het arrest. met nr. 

172.167 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 20 juli 2016, waarbij het beroep tot 

nietigverklaring ingediend tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 5 november 2014 en de 

onontvankelijkheidsbeslissing 9bis werd verworpen, Het bevel op het grondgebied te verlaten is 

definitief in het rechtsverkeer aanwezig. Verzoekster betwist net dat zij aan de wettelijke verplichting om 

het grondgebied te verlaten niet heeft uitgevoerd, waardoor in casu op correcte wijze toepassing 

gemaakt werd van artikel 7, alinea 1 en artikel 74/14 §3, 4° van de vreemdelingenwet. Het 

determinerende motief wordt derhalve niet betwist. 

 

Voor het overige werd de bestreden beslissing gemotiveerd als volgt: 

“(…)Het feit dat betrokkenes broer, die de Belgische nationaliteit heeft en zijn gezin in België verblijft, 

geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Een repatriëring naar haar land van oorsprong staat dan 

ook niet in disproportionaliteit ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven zoals voorzien in 

artikel 8 van het EVRM en betekent geen breuk van de familiale relaties wat geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt. Moderne communicatiemiddelen kunnen de betrokkene in staat 

stellen om in nauw contact te blijven met haar broer en zijn gezin. Bovendien kan betrokkenes broer en 

zijn gezin haar komen bezoeken in Marokko. 

Op 18.08.2015 kwam betrokkene informatie vragen bij de gemeente Willebroek in het kader van een 

voorgenomen huwelijk met een Belgisch onderdaan, de heer S. A. (…). Op 09.06.2016 wenste 

betrokkene dit voorgenomen huwelijk te registreren bij de gemeente Willebroek. Op 09.11.2016 

weigerde de gemeente Willebroek 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 van het wettelijke huwelijk 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 meneer S. A. (…) niet kan gedwongen worden het 

Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar 

Marokko. Zowel betrokkene als meneer S. (…) wisten dat het gezinsleven in België van af het begin 

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

Betrokkenes beroep tegen deze weigering bij de Rechtbank van Eerste Aanleg is op zich dan ook geen 

schending van artikel 8 van het EVRM. De weigering van de registratie van wettelijk huwelijk vormt 

immers een contra-indicatie inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven. Bovendien ressorteren 

vorderingen die betrekking hebben op het wettelijke huwelijk 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 hem 

bevoegde Belgische vertegenwoordiging een visumaanvraag indienen op grond van het huwelijk. 
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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. (…)” 

 

Verzoekster kan niet voorhouden als zou zij niet gehoord zijn. Uit het administratief dossier blijkt immers 

dat haar op 20 december 2016. een vragenlijst werd overhandigd aan verzoekster in het kader van het 

hoorrecht. Zij verklaarde een duurzame relatie te hebben in België en weeg op haar religieuze huwelijk. 

Zij verklaarde broers en tantes te hebben in België, doch geen kinderen. Zij verklaarde dat ze wegens 

haar echtgenoot niet terug kan keren naar haar herkomstland. Uit een lezing van de bestreden 

beslissing en uit de daaruit geciteerde tekst supra blijkt dat met al die elementen reeds rekening 

gehouden werd. Het is inderdaad zo dat er een gunstig advies werd verleend door het Openbaar 

Ministerie, maar verzoekster gaat voorbij aan de negatieve beslissing tot weigering voltrekking van het 

huwelijk door de gemeente Willebroek. Gelet op het feit dat de beslissing genomen werd om het 

huwelijk niet te voltrekken, is het niet kennelijk onredelijk van het bestuur om te stellen dat die beslissing 

een contra-indicatie inhoudt inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven. Uit het administratief 

dossier blijkt bovendien dat de ambtenaar van de burgerlijke stand van Willebroek de beslissing heeft 

genomen nadat advies werd ingewonnen van het bestuur m.b.t. de verblijfstoestand van verzoekster en 

de heer S. A. (…) (schrijven van 31/08/2015) Verder werd rekening gehouden met het ingediende 

beroep bij de rechtbank van eerste aanleg, waarbij erop gewezen werd dat een persoonlijke verschijning 

ter zitting geenszins verplicht is. Het tegendeel wordt door verzoekster niet aangetoond. 

 

M.b.t. persoonlijke verschijning voor de burgerlijke rechter oordeelde de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen onder meer in arrest met nr. 173.645 d.d. 29 augustus 2016 wat volgt: 

"3.3.7. Waar verzoeker argumenteert dat hij persoonlijk dient te verschijnen voor de burgerlijke rechter 

inzake het beroep ingesteld tegen de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand 

van 16 november 2015 en dat hij aldaar gehoord wenst en dient te worden, kan worden volstaan met 

het gegeven dat verzoeker zich wettig kan laten vertegenwoordigen door zijn advocaat. Het staat 

verzoeker immers vrij om zijn advocaat op een zo volledig mogelijke wijze in te lichten over de 

argumenten die hij in die procedure naar voren wil brengen. Daarnaast staat het verzoeker tevens vrij 

om eventueel de opheffing van het inreisverbod te vragen aan het bestuur, volgens de geijkte wettelijke 

weg, dit om de procedure in beroep bij de burgerlijke rechter bij te wonen. Het gegeven dat verzoeker 

inmiddels reeds het Rijk verlaten heeft, is overigens het rechtstreeks gevolg van het bevel om het 

grondgebied te verlaten (onder bijlage 13septies) van 17 maart 2016 dat in dit beroep niet de bestreden 

beslissing uitmaakt. De Raad wijst er bijkomend op dat bij arrest van deze Raad nr. 164 712 van 24 

maart 2016 de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid ingediend tegen dit bevel 

om het grondgebied te verlaten van 17 maart 2016, overigens verworpen werd. 

3.3.8. Wat betreft verzoekers betoog dat zijn persoonlijke verschijning voor de burgerlijke rechter door 

de bestreden beslissing onmogelijk wordt gemaakt, wat een schending van zijn rechten van verdediging 

zou uitmaken, geldt, naast hetgeen supra wordt gesteld, dat deze Raad, als administratieve rechtbank, 

niet bevoegd is voor de toepassing van de rechten van verdediging van verzoeker in burgerlijke 

procedures. 

(…) 

3.3.16. Verzoeker gaat vervolgens in het middel opnieuw in op zijn persoonlijke verschijning voor de 

burgerlijke rechtbank en stelt dat in het UDN-arrest een beoordelingsfout werd gemaakt omdat er wel 

degelijk een bewijs werd voorgelegd dat de rechter een persoonlijke verschijning heeft gevorderd. 

Wat het door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde stuk 9 betreft, moet worden opgemerkt dat dit 

geen bevelschrift is van de rechtbank houdende een persoonlijke verschijning, maar louter een proces-

verbaal van de terechtzitting van de zeventiende familiekamer van 7 januari 2016 in verzoekers zaak, 

dat het volgende vermeldt: “Minnelijk verzoek artikel 747 §2 Ger. W. wordt neergelegd. De rechtbank 

verleent beschikking en stelt de zaak voor behandeling uit naar de openbare terechtzitting van 15 

september 2016 (horen partijen) om 10.30u.” 

Verzoeker maakt nog steeds niet aannemelijk dat hij zich niet zou kunnen laten vertegenwoordigen door 

zijn advocaat en tevens wordt opgemerkt dat ook zijn partner desgewenst verklaringen kan afleggen. 

Er wordt herhaald dat verzoeker zich voor de procedure bij de burgerlijke rechtbank kan laten 

vertegenwoordigen, zoals reeds gesteld onder punt 3.3.7. van dit arrest. (...) " 

 

Bovendien dient er m.b.t. de voorgestelde schending van artikel 8 EVRM op gewezen te worden dat 

verzoekster nooit over enig legaal verblijf beschikt heeft en dat de bestreden beslissing niet tot gevolg 

heeft dat aan verzoekster enig verblijfsrecht ontnomen wordt. Verzoekster verblijft illegaal in het land. 

Het betreft derhalve een eerste toelating. 
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In een geval dat zowel betrekking heeft op het gezinsleven, evenals op immigratie, zal de omvang van 

de verplichtingen van een Staat familieleden van personen die daar verblijven tot zijn grondgebied toe te 

laten afhangen van de specifieke omstandigheden van de betrokken personen en het algemeen belang. 

Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de mate waarin het gezinsleven wordt effectief 

verbroken, de omvang van de banden met de Verdragsluitende Staat, de eventuele aanwezigheid 

onoverkomelijke hinderpalen om het gezinsleven uit te bouwen of voor te zetten in het land van 

herkomst of elders, de vraag of er factoren aangaande immigratiecontrole spelen (bijvoorbeeld, een 

geschiedenis van schendingen van het vreemdelingenrecht) en overwegingen van openbare orde of het 

algemeen belang. Een andere belangrijke overweging is of het gezinsleven werd gesticht op een 

moment dat de betrokken personen zich ervan bewust waren dat de immigratiestatus van een van hen 

er toe leidt dat het voortbestaan van het familieleven in het gastland vanaf de aanvang ervan precair is. 

In dat geval kan de verwijdering van de illegale vreemdeling enkel in uitzonderlijke omstandigheden 

onverenigbaar zijn met artikel 8 EVRM. (EHRM, Nunez v. Norway, 28 juni 2011, n( 55597/09, §70, zie 

ook EHRM, Butt v. Norway, 4 december 2012, n° 47017/09, S70)
1
 

 

Verzoekster laat na in haar verzoekschrift aan te tonen dat er sprake is van een dermate hecht en 

effectief beleefd gezinsleven dat onder de bescherming van artikel 8 EVRM valt. Het loutere feit dat er 

een wens is om in het huwelijk te treden, volstaat niet om het bestaan van een dermate hecht en 

effectief beleefd gezinsleven te weerhouden, te meer nu de voltrekking van het huwelijk geweigerd 

werd. Uit de attesten gevoegd bij het verzoekschrift, waaruit blijkt dat haar zwangerschap onderbroken 

werd na acht weken, kan niet zonder meer het bestaan van een gezinsleven worden afgeleid. Evenmin 

blijkt enig gezinsleven uit de ongedateerde foto's die worden bijgevoegd. Verzoekster laat na aan te 

tonen dat er sprake is van een beschermenswaardig privéleven. 

 

Daargelaten of er sprake is van een voldoende hecht en effectief beleefd gezinsleven in de zin van 

artikel 8 EVRM, dient te worden opgemerkt dat uit illegaal verblijf, hetgeen overeenkomstig artikel 75 

van de Vreemdelingenwet een misdrijf is, kunnen geen rechten worden geput. 

 

Verzoeksters voorgehouden feitelijk gezinsleven werd in België ontwikkeld op het ogenblik dat zij zich 

bewust was of diende te zijn van haar illegale verblijfsstatus in België en aldus niet anders kon dan zich 

ervan bewust te zijn dat het voortbestaan van dit voorgehouden feitelijk gezinsleven in het Rijk precair 

was. Door zich te nestelen in illegaal verblijf tracht zij de Belgische Staat voor een "fait accompli" 

(vertaling: voldongen feit) te stellen, omstandigheden in welke het Europees Hof voor de Rechten van 

de Mens vaststaand oordeelt dat de bescherming van artikel 8 EVRM slechts in uitzonderlijke 

omstandigheden kan optreden. (EHRM, Nunez v Norway, 28 juni 2011, n° 55597/09, §70; EHHM, Butt 

v. Norway, 4 december 2012, n° 47017/09, §82) 

 

In dit opzicht, dient tevens te worden vastgesteld dat ondanks de voorgesteld gezinsleven van anderhalf 

jaar, verzoekster op verblijfsrechtelijk vlak geen enkele effectieve stap heeft ondernomen met het oog 

de bescherming van het door haar voorgesteld gezinsleven. 

 

Verzoekster toont niet aan zich in uitzonderlijke omstandigheden te bevinden, noch toont zij aan dat er 

onoverkomelijke hinderpalen aanwezig zijn om het voorgehouden gezins- en privéleven in land van 

herkomst of elders te leiden. Zij toont niet aan dat haar partner het omgangsrecht niet (tijdelijk) zou 

kunnen uitoefenen vanuit een ander land en dat geen aangepaste regeling kan worden bekomen bij de 

daartoe bevoegde familierechtbank. 

 

Gelet op voorgaande kan een schending van artikel 8 EVRM niet worden weerhouden. 

 

Verzoekster toont niet aan welke elementen zouden zijn veronachtzaamd bij het nemen van de 

bestreden beslissing. Evenmin toont zij aan dat zij in het bezit is van bepaalde informatie die zij had 

kunnen overmaken aan het bestuur en op grond waarvan een ander licht geworpen had kunnen worden 

op haar situatie. Zoals supra reeds voldoende benadrukt, werd rekening gehouden met alle elementen 

die verzoekster thans opwerpt in haar verzoekschrift. 

 

Er worden geen ernstige middelen voorgesteld.” 

 

3.3.2.3.1. Artikel 41 van het Handvest luidt als volgt: 

 

“1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 
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2. Dit recht behelst met name: 

a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele 

maatregel wordt genomen; 

(…)” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 41 van het Handvest volgt duidelijk dat dit artikel niet is gericht tot de 

lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 juli 2014, C-

141/12 en C-372/12, Y.S. e.a., § 67). Het recht om in elke procedure te worden gehoord maakt echter 

wel integraal deel uit van de eerbiediging van de rechten van verdediging, wat een fundamenteel 

beginsel van Unierecht is (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., § 81; HvJ 5 november 2014, C-

166/13, Mukarubega, § 45, HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, §§ 30 en 34). 

 

Het recht om te worden gehoord waarborgt dat eenieder in staat wordt gesteld naar behoren en 

daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar te maken in het kader van een administratieve procedure en 

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (zie HvJ 

22 november 2012, C-277/11, M.M., § 87 en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de regel dat aan de 

adressaat van een bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen 

kenbaar te maken voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen 

naar behoren rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter 

verzekering van de effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen 

om een vergissing te corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het 

besluit wordt genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, § 49 en HvJ 11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 37). 

 

Het recht om te worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis 

neemt van de opmerkingen van de betrokkene door alle relevante gegevens van het geval zorgvuldig en 

onpartijdig te onderzoeken en het besluit toereikend te motiveren (HvJ 18 december 2008, C-349/07, 

Sopropé, § 50). De verplichting tot eerbiediging van de rechten van verweer van de adressaten van 

besluiten die hun belangen aanmerkelijk raken, rust aldus in beginsel op de overheden van de lidstaten 

wanneer zij maatregelen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 

11 december 2014, C-249/13, Boudjlida, § 40). 

 

In casu wordt aan de verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering (bijlage 13septies) opgelegd, in toepassing van artikel 7 van de Vreemdelingenwet. 

Deze bepaling is een gedeeltelijke omzetting van artikel 6 van de Richtlijn 2008/115/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en 

procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun 

grondgebied verblijven (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-12, nr. 

53K1825/001, 23). Door het nemen van het bestreden bevel, zijnde een terugkeerbesluit, wordt derhalve 

uitvoering gegeven aan het Unierecht. Bovendien staat het buiten twijfel dat de bestreden beslissing een 

bezwarend besluit betreft dat de belangen van de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden. 

Het hoorrecht, als algemeen beginsel van Unierecht, is in casu dus van toepassing. 

 

Te dezen werd de verzoekster niet gehoord alvorens de bestreden beslissing werd genomen, zodat 

prima facie niet kan worden gesteld dat het hoorrecht van de verzoekster werd geëerbiedigd. De 

opmerking van de verwerende partij in haar nota dat op 20 december 2016 een vragenlijst werd 

overhandigd aan de verzoekster, doet hieraan geen afbreuk, nu dit pas na het nemen van de bestreden 

beslissing gebeurde. 

 

Luidens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie leidt een schending van de rechten van de 

verdediging, in het bijzonder het hoorrecht, naar Unierecht evenwel pas tot nietigverklaring van het na 

afloop van de administratieve procedure genomen besluit, wanneer deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., § 38, met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, Frankrijk/Commissie, C 301/87, Jurispr. 

blz. I 307, § 31; 5 oktober 2000, Duitsland/Commissie, C 288/96, Jurispr. blz. I 8237, § 101; 

1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. I 

9147, § 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, § 80). 
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Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van het hoorrecht tijdens een 

administratieve procedure, in dit geval de besluitvorming inzake het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten, een schending van het hoorrecht oplevert. Voorts is niet elk verzuim om het 

hoorrecht te eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit 

leidt (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., § 39). 

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad in casu aan de hand van de 

specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan of er sprake is van een 

onregelmatigheid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekster in casu specifieke omstandigheden 

had kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. 

e.a., § 40). 

 

Te dezen laat de verzoekster onder meer gelden dat zij zwanger was – uit een medisch attest blijkt dat 

zij op 24 augustus 2016 acht weken zwanger was en dat zij op 9 september 2016 een dagopname 

onderging omwille van een miskraam (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 4) – en dat haar partner twee 

kinderen heeft uit een vorig huwelijk ten aanzien van wie hij een omgangsrecht heeft, zodat het leiden 

van een gezinsleven in Marokko onmogelijk is. 

 

In de bestreden beslissing wordt inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven vooreerst overwogen 

dat de gemeente Willebroek op 9 november 2016 het voorgenomen huwelijk van de verzoekster met 

haar partner weigerde te registreren “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” en dat “(d)e weigering van het wettelijke huwelijk (…) een contra-indicatie inzake het 

bestaan van een werkelijk gezinsleven (vormt), zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar 

het land van herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt”. Hoewel terecht wordt 

geoordeeld dat de huwelijksweigering een contra-indicatie vormt voor het bestaan van een oprecht 

gezinsleven, kan op het eerste gezicht niet worden uitgesloten dat de (onderbroken) zwangerschap van 

de verzoekster, niettegenstaande dat hieruit, zoals de verwerende partij in haar verweernota terecht 

opmerkt, “niet zonder meer het bestaan van een gezinsleven (kan) worden afgeleid”, een element is dat 

van aard is om te besluiten dat deze contra-indicatie erdoor wordt opgeheven. 

 

Voorts wordt in de bestreden beslissing overwogen dat de verzoekster “(h)oe dan ook (…) niet 

aan(toont) 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” en dat zowel de verzoekster “als meneer S. (…) 

wisten dat het gezinsleven in België van af het begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van 

betrokkene in België”. Wat betreft het motief dat geen hinderpalen worden aangetoond om in het land 

van herkomst een gezinsleven te ontwikkelen kan op het eerste gezicht niet worden uitgesloten dat de 

omstandigheid dat de partner van de verzoekster een omgangsrecht heeft met zijn kinderen uit een 

eerder huwelijk, wat wordt aangetoond aan de hand van een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg 

te X van Y (zie stukkenbundel verzoekster, stuk 5), een beletsel vormt om in het land van herkomst – in 

casu Marokko – een gezinsleven te ontwikkelen. Hoewel de verwerende partij in haar nota met 

opmerkingen stelt dat de verzoekster “niet aan(toont) dat haar partner het omgangsrecht niet (tijdelijk) 

zou kunnen uitoefenen vanuit een ander land en dat geen aangepaste regeling kan worden bekomen bij 

de daartoe bevoegde familierechtbank”, kan op het eerste gezicht, gezien het land van herkomst 

Marokko is en uit de stukken van het administratief dossier niet blijkt dat de verzoekster of haar partner 

banden hebben met meer nabij gelegen landen, niet worden uitgesloten dat een dergelijke aangepaste 

regeling niet mogelijk is. De verwerende partij kan met een dergelijke a posteriori motivering dan ook 

niet volstaan. 

 

Aldus heeft de verzoekster op het eerste gezicht aannemelijk gemaakt dat zij niet gehoord werd voordat 

de bestreden beslissing werd genomen en dat zij ter zake relevante elementen had kunnen aanvoeren 

die mogelijks tot een andere afloop hadden kunnen leiden. 

 

Een schending van het hoorrecht, als fundamenteel beginsel van Unierecht, kan prima facie worden 

aangenomen. 

 

3.3.2.3.2. Het verweer dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen voert, kan hieraan geen 

afbreuk doen. 
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Waar zij opmerkt dat “uit illegaal verblijf, hetgeen overeenkomstig artikel 75 van de Vreemdelingenwet 

een misdrijf is, (…) geen rechten (kunnen) worden geput”, wordt er op gewezen dat, hoewel dit gegeven 

een belangrijk element is om mee te nemen in de belangenafweging die in het licht van artikel 8 van het 

EVRM dient te worden gemaakt, dit desalniettemin dient te worden afgewogen tegen alle andere 

belangrijke elementen van de zaak, wat in casu, door de verzoekster niet te horen alvorens de 

bestreden beslissing te nemen, niet is gebeurd. 

 

Voor zover de verwerende partij laat gelden dat de verzoekster “op verblijfsrechtelijk vlak geen enkele 

effectieve stap heeft ondernomen met het oog (op) de bescherming van het door haar voorgesteld 

gezinsleven”, voegt zij a posteriori motieven toe aan de bestreden beslissing. Bovendien blijkt uit de 

stukken van het administratief dossier dat de verzoekster heeft gepoogd om een verblijfsmachtiging te 

bekomen op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet en dat zij stappen heeft ondernomen om 

met haar partner een huwelijk aan te gaan dat volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand van de 

gemeente Willebroek “niet gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar 

op het verwerven van een verblijfsrecht”. 

 

3.3.2.3.3. Het enig middel is in de aangegeven mate ernstig. 

 

3.4. Betreffende de derde voorwaarde: het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

 

3.4.1. Over de interpretatie van deze wettelijke voorwaarde 

 

Overeenkomstig artikel 39/82, § 2, van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing van de 

tenuitvoerlegging worden besloten indien er 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. 

 

Wat de vereiste betreft dat een moeilijk te herstellen ernstig nadeel dient te worden aangetoond, mag de 

verzoekster zich niet beperken tot vaagheden en algemeenheden. Zij dient integendeel zeer concrete 

gegevens aan te voeren waaruit blijkt dat zij persoonlijk een moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

ondergaat of kan ondergaan. Het moet voor de Raad immers mogelijk zijn om met voldoende precisie in 

te schatten of er al dan niet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel voorhanden is en het moet voor de 

verwerende partij mogelijk zijn om zich tegen de door de verzoeker aangehaalde feiten en argumenten 

te verdedigen. 

 

De verzoekster dient gegevens aan te voeren die enerzijds wijzen op de ernst van het nadeel dat zij 

ondergaat of kan ondergaan, hetgeen concreet betekent dat zij aanduidingen moet geven omtrent de 

aard en de omvang van het te verwachten nadeel, en die anderzijds wijzen op de moeilijke 

herstelbaarheid van het nadeel. 

 

Er dient evenwel te worden opgemerkt dat een summiere uiteenzetting kan worden geacht in 

overeenstemming te zijn met de bepalingen van artikel 39/82, § 2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 

en van artikel 32, 2°, van het PR RvV, indien het moeilijk te herstellen ernstig nadeel evident is, dat wil 

zeggen wanneer geen redelijk denkend mens het kan betwisten en dus ook, wanneer de verwerende 

partij, wier recht op tegenspraak de voormelde wets- en verordeningsbepalingen mede beogen te 

vrijwaren, onmiddellijk inziet om welk nadeel het gaat en zij wat dat betreft de uiteenzetting van de 

verzoekster kan beantwoorden (cf. RvS 1 december 1992, nr. 41.247). Dit geldt des te meer indien de 

toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze tot gevolg zou 

hebben dat de verzoekster, in hoofde van wie de Raad in deze stand van het geding prima facie een 

verdedigbare grief gegrond op het EVRM heeft vastgesteld, niet het op grond van artikel 13 van het 

EVRM vereiste passende herstel kan verkrijgen. 

 

De voorwaarde inzake het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is ten slotte conform artikel 39/82, § 2, 

eerste lid, van de Vreemdelingenwet vervuld indien een ernstig middel werd aangevoerd gesteund op 

de grondrechten van de mens, in het bijzonder de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk 

is uit hoofde van artikel 15, tweede lid, van het EVRM, met name de artikelen 2, 3, 4, eerste lid, en 7 van 

het EVRM. 

3.4.2. De beoordeling van deze voorwaarde 

 

3.4.2.1. In haar verzoekschrift stelt de verzoekster met betrekking tot de voorwaarde van het moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel het volgende: 



  

 

 

RvV  X - Pagina 18 

 

“Verzoekster zal worden gescheiden van haar partner met wie zij een gezin vormt. (artikel 8EVRM) 

Een gedwongen terugkeer naar Marokko zal haar van haar partner scheiden. Niet alleen verzoekster 

maar ook de partner zal hierdoor enorm veel schade lijden.  

Dat verzoekster en haar partner beroep hebben aangetekend tegen de weigeringsbeslissing voltrekking 

huwelijk en deze zaak staat vastgesteld voor de Familierechtbank te Mechelen op 05.01.2017. 

Dat verzoekster een zeer moeilijke periode meemaakt. Dat zij zwanger was doch het kindje verloor 

omdat het in de buik van verzoekster is gestorven. Verzoekster diende in september 2016 het kindje 

weg te halen. 

Verzoekster woont al zeer lang met haar partner te Willebroek. Het openbaar Ministerie heeft in het 

kader van de huwelijksaanvraag aan de ambtenaar positief geadviseerd om het huwelijk te voltrekken 

en stelt expliciet dat nav het door haar gevoerde politioneel onderzoek onvoldoende, zwaarwichtige en 

met elkaar overeenstemmende gegevens aanwezig zijn om te kunnen spreken van een voorgenomen 

schijnhuwelijk. 

De motivering van verweerster is dan ook manifest onjuist daar zij stelt dat een weigering voltrekking 

huwelijk een contra-indicatie is van het bestaan van een werkelijk gezinsleven. 

Dit is manifest onjuist en druist in tegen het gevoerde politioneel onderzoek gevoerd door het Openbaar 

Ministerie. 

De beroepsprocedure staat vastgesteld op 05.01.2017 voor de Familierechtbank te Mechelen en de 

kans is groot dat de Rechtbank het advies van het Openbaar Ministerie inzake zal volgen. 

In casu zal het nadeel voor verzoekster niet meer te herstellen zijn omdat verzoekster niet meer zal 

kunnen terugkeren naar België of een alleszins dit zeer moeilijk zal zijn. 

Uit ervaring is gebleken dat het toch wel noodzakelijk is dat verzoekster in België aanwezig kan blijven 

met het oog op het voeren van de huidige procedure. 

De praktijk wijst uit dat gerepatrieërden of vreemdelingen die vrijwillig het Bevel opvolgen, om veelal 

financiële doch ook andere redenen, onvoldoende in contact kunnen blijven met hun raadsman, 

waardoor de procedure gevaar loopt en de effectieve toegang tot de rechterlijke macht fel bemoeilijkt 

wordt. 

Bovendien bestaat het gevaar dat een vreemdeling die geen officiële of gekende woonst of verblijfplaats 

(meer) heeft, zich het belang ontzegd ziet om de procedure voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen verder te zetten.  

Uit de bestreden beslissing blijkt tenslotte dat verzoekster naar Marokko zal gerepatrieerd worden, 

waaruit volgt dat het ernstig nadeel niet kan betwist worden.   

Het moeilijk te herstellen ernstig nadeel is evident, d.w.z. dat geen redelijk mens het kan betwisten.  

Verzoekster kan niet het op grond van artikel 13 EVRM vereiste passend herstel krijgen als de 

toepassing van deze vereiste op een overdreven restrictieve of formalistische wijze zou worden 

toegepast.  

Indien het huwelijk wordt aanvaard kan de procedure gezinshereniging hier opgestart worden terwijl in 

geval zij gerepatrieerd wordt, er geen discussie bestaat over het feit dat zij een heel andere procedure 

zal moeten volgen in het kader van de gezinshereniging en dit zeer lang op zich zal laten wachten 

waardoor het gezinsleven wordt onderbroken voor zeer lange periode en partijen noodgedwongen 

gescheiden moeten leven. 

Dat de partner van verzoekster twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk en hij omgangsrecht heeft en 

verzoekster thans ook de zorg meedraagt mbt deze kinderen. 

Om deze redenen vraagt de verzoekende partij de schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid en de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing.” 

 

3.4.2.2. De verzoekster maakt met haar betoog, mede gelet op het ernstig middel dat zij heeft 

aangevoerd, aannemelijk dat de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing haar een moeilijk te 

herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. Hierbij moet worden benadrukt dat een te rigide interpretatie 

van het begrip “moeilijk te herstellen ernstig nadeel” niet verenigbaar is met de vereiste dat een burger 

moet kunnen beschikken over een effectief rechtsmiddel. 

 

3.5. Bijgevolg is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden om tot de schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing over te gaan, zoals opgelegd in 

artikel 39/82, § 2, van de Vreemdelingenwet en artikel 43, § 1, van het PR RvV. 

 

 

4. Kosten 
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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: 

 

 

 

Artikel 1 

 

De schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de 

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 

19 december 2016 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het 

oog op verwijdering (bijlage 13septies) wordt bevolen. 

 

Artikel 2 

 

Dit arrest is uitvoerbaar bij voorraad. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig december tweeduizend 

zestien door: 

 

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

 

mevr. S. PIETERCIL, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. PIETERCIL D. DE BRUYN 

 


