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 nr. 147 781 van 15 juni 2015 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 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 IVe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 12 juni 2015 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 8 juni 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies) aan de verzoekende partij ter 

kennis gebracht op dezelfde datum. 

 

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 12 juni 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 juni 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DE RAEDEMAEKER en van 

advocaat C. FLAMANG, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 
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1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker kwam in 2013 de Schengenzone binnen met behulp van een visum type C, geldig voor 30 

dagen, tussen 6 september 2013 en 19 oktober 2013, afgeleverd door de Spaanse autoriteiten. 

 

Verzoeker reisde door naar België waar hij op 18 september 2014  een verklaring van wettelijke 

samenwoonst aflegde met mevrouw F.V.(…), die de Belgische nationaliteit heeft. 

 

Op 26 januari 2015 werd een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) getroffen dat de 

volgende dag betekend werd. Tegen deze beslissing werd een schorsings- en annulatieberoep 

ingediend.  

 

Op 11 februari 2015 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand van Leuven de registratie van de 

wettelijke samenwoonst. Tegen deze beslissing werd beroep aangetekend bij de rechtbank van eerste 

aanleg op 11 maart 2015.  

 

Op 18 maart 2015 trof de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). Zij wordt dezelfde dag betekend. 

 

Tegen deze beslissing stelde de verzoekende partij een schorsingsberoep in bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid bij de Raad. Dit beroep wordt verworpen bij arrestnummers 141 739 van 24 maart 

2015. Ook werd op 18 maart 2015 een inreisverbod van 2 jaar betekend.  

 

Op 8 juni 2015 nam de verwerende partij een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding 

met het oog op verwijdering. Dit is de thans 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 heer, die verklaart te heten(1): 

naam: E.-H.(…) 

voornaam: R(…) 

geboortedatum: 06.04.1985 

geboorteplaats: Sidi Slimane 

nationaliteit: Marokko 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen(2), tenzij hij 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:  

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

X   12° indien hij voorwerp  is van een inreisverbod. 

 

Artikel 27 :  

X Krachtens artikel 27, § 1, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan van 

een derde land die 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. 

 



  

 

 

RvV X - Pagina 3 

X Krachtens artikel 27, § 3, van de voornoemde wet van 15 december 1980 kan de onderdaan 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: 

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

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

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

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

betekend werd op 26.01.2015 en 18.05.2015. 

Op 18.09.2014 deed betrokkene te Leuven een verklaring van wettelijke samenwoonst met een 

Belgische vrouw (V.(…), F.(…) °26.08.1989). Op 11.02.2015 weigerde de stad Leuven deze wettelijke 

samenwoonst te registreren nadat was vastgesteld dat betrokkene trachtte een wettelijke samenwoonst 

te registreren die niet gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op 

het verwerven van een verblijfsrecht.  

 

Het feit dat betrokkene in België een wettelijke samenwoonst wou afsluiten,  geeft hem niet automatisch 

recht op verblijf. De terugkeer van betrokkene  naar het land van herkomst staat niet in 

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

het EVRM. Een opsluiting met het oog op  een repatriëring van betrokkene naar het land van herkomst 

betekent immers geen breuk van de familiale relaties hetgeen geen ernstig en moeilijk te herstellen 

nadeel met zich meebrengt. 

Betrokkene kreeg op 18.03.2015 een inreisverbod betekend. 

 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De betrokkene zal worden teruggeleid naar de grens 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 vreemdeling en volgende feiten: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van dezelfde wet, 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 toepassen2,  om de volgende reden : 

 

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

reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan een bevel om het 

grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. Betrokkene weigert manifest om op eigen 

initiatief een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging 

van de grensleiding noodzakelijk is.  

 

Betrokkene kwam naar België in het bezit van een geldig paspoort voorzien van een Schengenvisum 

type C, geldig voor 30 dagen tussen 05.09.2013 tot 19.10.2013, afgeleverd door Spanje.  Hij is niet 

vrijwillig vertrokken voor het einde van zijn toestemming. 

 

Op 18.09.2014 deed betrokkene te Leuven een verklaring van wettelijke samenwoonst met een 

Belgische vrouw (V.(…), F.(…) °26.08.1989). Op 11.02.2015 weigerde de stad Leuven deze wettelijke 

samenwoonst te registreren nadat was vastgesteld dat betrokkene trachtte een wettelijke samenwoonst 

te registreren die niet gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op 

het verwerven van een verblijfsrecht.  

 

Het feit dat betrokkene in België een wettelijke samenwoonst wou afsluiten,  geeft hem niet automatisch 

recht op verblijf. De terugkeer van betrokkene  naar het land van herkomst staat niet in 

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

het EVRM. Een repatriëring van betrokkene naar het land van herkomst betekent immers geen breuk 

van de familiale relaties hetgeen geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. 

Betrokkene werd op 26.01.2015 aangetroffen in illegaal verblijf door de politie van Leuven. Hij werd in 

bezit gesteld van een bevel om het grondgebied te verlaten geldig tot 02.02.2015.  

 

Betrokkene kreeg op 18.03.2015 een inreisverbod betekend. 

 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in illegaal verblijf.  
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Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

De beslissing tot vasthouding wordt genomen 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: 

Met toepassing van artikel 7, derde lid, van dezelfde wet, dient de betrokkene te dien einde opgesloten  

te worden, aangezien zijn terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan uitgevoerd worden : 

 

Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het noodzakelijk hem ter beschikking 

van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een doorlaatbewijs te bekomen van zijn 

nationale overheden. 

 

Hoewel hij voorheen betekening kreeg van een verwijderingsmaatregel, is het weinig waarschijnlijk dat 

hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing; betrokkene is opnieuw aangetroffen in 

onwettig verblijf. 

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

betekend werd op 26.01.2015 en Gezien betrokkene niet in bezit is van identiteitsdocumenten, is het 

noodzakelijk hem ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken op te sluiten ten einde een 

doorlaatbewijs te bekomen van zijn nationale overheden. 

 

Hoewel hij voorheen betekening kreeg van een verwijderingsmaatregel, is het weinig waarschijnlijk dat 

hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing; betrokkene is opnieuw aangetroffen in 

onwettig verblijf. 

 

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

betekend werd op 26.01.2015 en 18.05.2015. 

(…)”. 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing 

 

2.1. Wat betreft de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering die besloten ligt in de 

bestreden beslissing moet door de Raad ambtshalve worden geduid dat een vreemdeling, 

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), tegen een dergelijke beslissing een beroep kan instellen bij de raadkamer van de 

correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de plaats waar hij werd aangetroffen. De 

Raad heeft derhalve, nu de wetgever deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander rechtscollege heeft 

toevertrouwd, geen rechtsmacht om te onderzoeken of de beslissing tot vasthouding met het oog op 

verwijdering in overeenstemming is met de wet. Een beroep bij de Raad dat erop gericht is de schorsing 

van een beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering te verkrijgen, is bijgevolg onontvankelijk. 

 

2.2. Ambtshalve wordt een exceptie van onontvankelijkheid opgeworpen omdat verzoeker het voorwerp 

uitmaakt van een definitief inreisverbod. Aan verzoeker werd op 18 maart 2015 een bevel om het 

grondgebied te verlaten ter kennis gebracht met vasthouding en een inreisverbod gedurende twee jaar. 

Verzoeker heeft geen beroep ingesteld tegen deze beslissing, zodat dit inreisverbod definitief is. 

 

Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet de beroepen bedoeld in artikel 39/2 

van dezelfde wet voor de Raad kunnen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van een 

benadeling of een belang. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp waarbij de voornoemde 

bepaling in de vreemdelingenwet werd ingevoerd (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State 

en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 

2479/001, 118) blijkt dat voor de interpretatie van het begrip ‘belang’ kan worden verwezen naar de 

invulling die de Raad van State aan hetzelfde begrip heeft verleend (met verwijzing naar J. BAERT en 

G. DEBERSAQUES, Raad van State. Ontvankelijkheid, Brugge, die Keure, 1996, nrs. 198 - 413). Naar 

vaste rechtspraak van de Raad van State moet het gaan om een persoonlijk, rechtstreeks, actueel, 

zeker en wettig belang.  

 

Het belang betreft een ontvankelijkheidsvoorwaarde waaraan ook dient voldaan te worden bij een 

vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging (cf. W. WEYMEERSCH, “Het moeilijk te herstellen 

ernstig nadeel.” in G. DEBERSAQUES, M. VAN DAMME, S. DE CLERCQ en G. LAENEN (eds.), 
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Rechtsbescherming door de Raad van State 15 jaar procedurele vernieuwing, Brugge, die Keure, 2004, 

161.)  

 

Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat ten opzichte van verzoeker op 18 maart 2015 

een inreisverbod met een geldingsduur van twee jaar werd getroffen, beslissing die hem op dezelfde 

dag werd ter kennis gebracht.  

 

De Raad merkt op dat het aan verzoeker ter kennis gebrachte inreisverbod een verbodsmaatregel is, 

die inhoudt dat aan verzoeker voor de erin bepaalde termijn van twee jaar het verblijf en de toegang tot 

het grondgebied van België en de Schengenlidstaten wordt verboden.  

 

Artikel 1 van de vreemdelingenwet bepaalt omtrent het inreisverbod het volgende:  

 

“Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder:[…]  

8° inreisverbod : de beslissing waarbij de toegang tot en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten 

voor een bepaalde termijn wordt verboden, die kan samengaan met een beslissing tot verwijdering[…]”  

 

Artikel 74/11, § 3 van de vreemdelingenwet voorziet verder:  

 

“§ 3. Het inreisverbod treedt in werking de dag waarop de beslissing met betrekking tot het inreisverbod 

wordt betekend.  

Het inreisverbod kan niet ingaan tegen de bepalingen betreffende het recht op internationale 

bescherming, zoals gedefinieerd in de artikelen 9ter, 48/3 en 48/4.”  

 

Artikel 74/11 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van artikel 11 van richtlijn 2008/115/EG van 

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

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

grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn). Artikel 11 van deze richtlijn legt de lidstaten de 

verplichting op een inreisverbod te voorzien in twee hypothesen (als geen termijn werd toegekend voor 

het vrijwillig vertrek of wanneer de verplichting tot terugkeer niet werd vervuld) en laat hen de 

mogelijkheid dit verbod te voorzien in andere gevallen. 

 

Uit de voornoemde bepalingen volgt dus dat het inreisverbod in werking treedt met de betekening ervan 

en dat vanaf die datum aan de bestemmeling ervan, voor de in het inreisverbod vermelde termijn, niet 

enkel de toegang tot het grondgebied, maar ook het verblijf op het grondgebied van het Rijk en de 

Schengenstaten wordt verboden.  

 

In toepassing van artikel 74/11, § 3, tweede lid van de vreemdelingenwet kan voorts enkel het 

toekennen van de internationale bescherming (de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet) of 

een machtiging tot verblijf in toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet het inreisverbod en 

dus het verblijfs- en toegangsverbod buiten werking stellen.  

 

In casu blijkt niet dat verzoeker, nadat hij op 18 maart 2015 in kennis werd gesteld van een inreisverbod 

voor de duur van twee jaar, een verzoek om internationale bescherming of een aanvraag om machtiging 

tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet heeft ingediend.  

 

De wettelijk voorziene uitzonderingsgevallen voor de gelding van een inreisverbod zijn in het 

onderhavige geval dan ook niet van toepassing.  

 

Verzoeker heeft geen beroep ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen dit 

inreisverbod en heeft evenmin het bevoegde bestuur verzocht om het inreisverbod op te heffen of in te 

trekken, met toepassing van artikel 74/12 van de vreemdelingenwet. De Raad stelt bijgevolg vast dat 

niet blijkt dat het inreisverbod is ingetrokken of opgeheven zodat dit inreisverbod op datum van de 

bestreden beslissing en tot op heden definitief is en nog steeds in het rechtsverkeer aanwezig is. Het 

verbod op toegang tot en verblijf op het grondgebied van de voormelde staten is dan ook uitvoerbaar, 

het inreisverbod geldt in casu tot 18 maart 2017.  

 

Het blijkt dan ook dat verzoeker op het ogenblik dat hij de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid indiende, onder de gelding viel van een uitvoerbaar inreisverbod van twee jaar dat 

door de Raad niet is vernietigd of geschorst en waarvan ook niet blijkt dat het door het bevoegde 

bestuur is ingetrokken of opgeheven. 
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Wanneer ter terechtzitting gevraagd wordt welk belang de verzoekende partij nog heeft bij de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten gelet op het 

voorgaande, verwijst de raadsman van de verzoekende partij enkel naar het gegeven dat van het 

inreisverbod steeds te opschorting kan worden gevraagd. De Raad stelde vast dat niet blijkt dat het 

inreisverbod is ingetrokken of opgeheven zodat dit inreisverbod op datum van de bestreden beslissing 

en tot op heden definitief is en nog steeds in het rechtsverkeer aanwezig is. 

Verzoekende partij toont haar wettig belang dan ook niet aan. 

 

De vordering is onontvankelijk wegens gebrek aan belang. 

 

2.3. De eventuele ernst van de middelen geput uit het hoorrecht als algemeen beginsel van het 

Unierecht en artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 15 

mei 1955 (hierna verkort: het EVRM) kan in de gegeven omstandigheden niet tot een schorsing leiden 

van de tenuitvoerlegging van het thans bestreden bevel omdat op die manier wordt ingegaan tegen het 

verblijfs- en toegangsverbod opgelegd door het inreisverbod van 18 maart 2015. Verzoeker kan met 

deze middelen immers geen verder illegaal verblijf in België nastreven nu een dergelijk verblijf hem 

uitdrukkelijk is verboden middels het niet geschorste of opgeheven inreisverbod. In die optiek kan geen 

geoorloofd belang worden aangenomen bij het middel (cf. RvS 27 juni 2000, nr. 88.295; RvS 9 januari 

2003, nr. 114.309; RvS van 10 mei 2004, nr. 131.178). 

 

De Raad stelt bovendien vast dat middelen die verzoeker aanvoert er geenszins op zijn gericht om 

enige verblijfsaanspraak aannemelijk te maken die zou kunnen ingaan tegen het definitief geworden en 

geldende verblijfsverbod opgelegd door het inreisverbod (cf. artikel 74/11, § 3, tweede lid van de 

vreemdelingenwet) en er dient tevens te worden vastgesteld dat verzoeker geen gewag maakt van een 

schending van het non-refoulement beginsel of van artikel 3 van het EVRM. 

 

2.4. Volledigheidshalve wordt ingegaan op de verdedigbare grief die verzoeker aanvoert in zijn 

verzoekschrift. 

 

Verzoeker voert de schending aan van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoeker geeft aan dat er sprake is van een bestaande feitelijke gezinscel en dat hij opgepakt werd op 

het adres waar die cel bestaat. Hij wijst erop dat hij en zijn partner ondertussen bijna een jaar 

samenwonen en een gemeenschappelijk huishouden hebben. Verzoeker wijst erop dat hij volwaardig 

deel uitmaakt van de familie van zijn partner, en dat ze een gemeenschappelijke vriendenkring hebben.   

Verzoeker stelt eveneens te zijn opgepakt ten huize van de bestaande feitelijke gezinscel en voert aan 

dat zijn partner hem zeer regelmatig is komen bezoek in het centrum te Merksplas en dagelijks in het 

centrum van Steenokkerzeel. Verzoeker herhaalt dat er tegen de beslissing tot weigering van de 

registratie van de wettelijke samenwoning  een burgerlijke procedure lopende is.  

 

Hij betoogt dat op grond van artikel 8 van het EVRM de verwerende partij geacht wordt een “fair balance 

toets” uit te voeren, zijnde een billijke afweging te maken rekening houdende met alle precieze 

omstandigheden van de zaak, hetgeen in casu niet is gebeurd.   

 

Bij de beoordeling van een grief artikel 8 van het EVRM houdt de Raad zich aan de rechtspraak van het 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Aangezien “The notion of “family” in Article 8 is not 

confined solely to marriage-based relationships and may encompass other de facto “family ties” where 

the parties are living together outside marriage (Johnston and Others v. Ireland, § 56”, en verzoeker 

werd opgepakt uit de gemeenschappelijke gezinswoning, kan er worden aangenomen dat verzoeker 

met zijn vriendin een gezinsleven leidde in de zin van artikel 8 van het EVRM.    

 

Gaat het om een eerste toelating tot verblijf, zoals in casu, dan oordeelt het EHRM dat er geen 

inmenging is en geschiedt geen toetsing aan de hand van het tweede lid van artikel 8 van het EVRM, 

waarnaar verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift . Er diende in de bestreden beslissing dan ook geen 

belangenafweging in het licht van artikel 8 van het EVRM, tweede lid te worden gemaakt. In het geval 

van een eerste toelating tot verblijf moet er volgens het EHRM worden onderzocht of er een positieve 

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

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

Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets. Als na 
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deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er een positieve verplichting voor de staat is, dan is artikel 

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

 

De omvang van de positieve verplichtingen die op de overheid rusten, is afhankelijk van de precieze 

omstandigheden die eigen zijn aan elke individuele zaak. In het kader van een billijke afweging worden 

een aantal elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven 

daadwerkelijk wordt verbroken bij verwijdering naar het land van bestemming, de omvang van de 

banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die 

verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief worden uitgebouwd of 

verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 55597/09, Nuñez v. 

Noorwegen, par. 70). Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een 

gezins- en privéleven elders, zal er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezins- 

en privéleven in de zin van artikel 8 van het EVRM (zie EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. 

v. Noorwegen, par. 89). 

 

Wanneer het recht op een gezinsleven wordt ingeroepen in het kader van een betwisting over de 

verblijfswetgeving, dient nog te worden geduid dat de positieve verplichtingen van de overheid begrensd 

zijn. Een Staat heeft immers het recht om de toegang tot het grondgebied te controleren. 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 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 

 

Het Hof toont zich streng t.a.v. vreemdelingen die tijdens een onregelmatig of precair verblijf een relatie 

hebben aangegaan of een gezinsleven hebben opgebouwd, quod in casu. Aangezien de betrokken 

personen zich bewust dienden te zijn van het feit dat de verblijfsstatus van één van hen van die aard 

was dat de volharding van dat gezinsleven op het grondgebied van de Verdragsluitende Staat van bij 

het begin precair was, is er volgens het Hof dan ook geen aanleiding tot een gerechtigde verwachting op 

een toelating tot verblijf en bescherming tegen verwijdering onder artikel 8 van het EVRM.  Slechts in 

zeer uitzonderlijke gevallen (‘most exceptional cases’) zal er dan worden geoordeeld dat er een 

schending is van artikel 8 van het EVRM (EHRM 31 januari 2006, nr. 50435/99, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer v. Nederland, par. 39. Zie ook EHRM 28 mei 1985, nrs. 9214/80, 9473/81 en 9474/81, 

Abdulaziz, Cabales en Balkandali v. Verenigd Koninkrijk, par. 68; EHRM 24 november 1998, Mitchell v. 

Verenigd Koninkrijk (ontvankelijkheidsbeslissing) en EHRM 14 februari 2012, nr. 26940/10, Antwi e.a. v. 

Noorwegen, par. 70.  

 

Verzoeker toont niet in concreto aan dat er sprake is van een disproportionaliteit tussen zijn belangen 

enerzijds, die in se erin bestaan om in België, waar hij blijkens het administratief dossier niet eerder 

genoot van een legaal verblijf en blijkens het visum dat hij bezit hoogstens sedert september 2013 

verblijft waardoor prima facie geen hechte banden blijken met België, bij zijn Belgische partner te blijven, 

waarbij niet aangetoond noch concreet wordt gemaakt sedert wanneer hij een feitelijke relatie met haar 

heeft, de verklaring van wettelijke samenwoonst slechts dateert van 18 september 2014, die daarna 

gestrand is op de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand van 11 februari 2015,  en de 

belangen van de Belgische staat in het kader van het doen naleven van de verblijfsreglementering 

anderzijds. De bestreden beslissing houdt niet in dat verzoeker voorgoed gescheiden wordt van zijn 

partner. Het verhindert niet de afgifte van een visum gezinshereniging in geval van een positieve afloop 

van de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg die ingesteld werd tegen de beslissing van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand van 11 februari 2015 en in geval de opschorting of opheffing 

bekomen wordt van het inreisverbod dat - het weze benadrukt - niet het voorwerp uitmaakt van een 

hoogdringend beroep. Verzoekers geval is prima facie geen “most exceptional case” zoals bedoeld in de 

hogervermelde rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De bestreden 
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beslissing stelt terecht: “Het feit dat betrokkene in België een wettelijke samenwoonst wou afsluiten, 

geeft hem niet automatisch recht op verblijf. De terugkeer van betrokkene naar het land van herkomst 

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

artikel 8 van het EVRM. Een opsluiting met het oog op een repatriëring van betrokkene naar het land 

van herkomst betekent immers geen breuk van de familiale relaties hetgeen  geen ernstig en moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt”. 

 

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt doet de verwerende partij uitspraak over de verblijfssituatie 

van verzoeker wat tot haar prerogatieven behoort en ze stelt terecht dat de intentie om wettelijk samen 

te wonen geen automatisch recht op verblijf geeft, waarbij ze terloops nog aanstipt dat de intentie om 

wettelijk samen te wonen gebotst is op de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Hieraan worden verder geen consequenties verbonden. Uit de bestreden beslissing blijkt dat 

verwerende partij ondanks dit gegeven het gezinsleven niet in vraag stelt, aangezien verwerende partij 

overgaat tot het maken van een balans in het licht van artikel 8 van het EVRM.   

 

Het gegeven dus dat de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de wettelijke 

samenwoonst te registreren, nog geen definitieve beslissing is, heeft geen invloed op het treffen van de 

bestreden beslissing die gebaseerd is op artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet en de 

uitkomst ervan dient dan ook niet afgewacht te worden door de verwerende partij .    

 

De schending van de artikelen 8 en 13 van het EVRM wordt niet aangetoond. 

 

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de hoorplicht en van artikel 41 van het 

Handvest.  

 

Het hoorrecht, zoals neergelegd in artikel 41 van het Handvest dat het recht op behoorlijk bestuur 

waarborgt, verzekert het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem 

nadelige individuele maatregel wordt genomen. De Raad wijst er op dat volgens vaste rechtspraak van 

het Hof van Justitie het hoorrecht een algemeen beginsel van Unierecht vormt (HvJ 22 november 2012, 

C-277/11, M.M., ro. 81-82). Het hoorrecht maakt tevens deel uit van de grondrechten die bestanddeel 

zijn van de rechtsorde van de Unie en die verankerd zijn in het Handvest. 

 

Dit hoorrecht dient niet enkel door de instellingen van de Unie te worden erkend, maar aangezien het 

een algemeen beginsel van het Unierecht betreft, ook door de overheidsinstanties van alle lidstaten 

wanneer zij beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen, zelfs al schrijft de 

toepasselijke regelgeving een dergelijke formaliteit niet expliciet voor (Zie artikel 51 van het Handvest en 

de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten Pb.C. 14 december 2007, afl. 303; Zie ook HvJ 

18 december 2008, C-349/07, Sopropé, ro. 38 en HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 86). 

 

Het hoorrecht kent een algemene toepassing. Het Hof heeft steeds gewezen op het belang van het 

recht om te worden gehoord en op de zeer ruime strekking ervan in de rechtsorde van de Unie. Vaste 

rechtspraak van het Hof stelt dan ook dat dit hoorrecht van toepassing is in iedere procedure die tot een 

bezwarend besluit kan leiden, d.i. een besluit dat de belangen van de betrokken persoon ongunstig kan  

beïnvloeden (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., ro. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak). 

 

In casu wordt aan de verzoeker een bevel om het grondgebied te verlaten opgelegd, in toepassing van 

artikel 7 van vreemdelingenwet. Het wordt door de verwerende partij niet betwist dat deze bepaling een 

gedeeltelijke omzetting vormt van artikel 6 van de Terugkeerrichtlijn (Pb.L. 24 december 2008, afl. 348, 

98 e.v.) (Parl.St. Kamer, 2011-2012, nr. 53K1825/001, 23). Door het nemen van het bestreden bevel, 

tevens een terugkeerbesluit, wordt derhalve uitvoering gegeven aan het Unierecht. In de huidige stand 

van de procedure lijkt niet te kunnen worden uitgesloten dat dit bevel om het grondgebied te verlaten als 

een bezwarend besluit moet worden aangemerkt dat de belangen van de betrokken vreemdeling 

ongunstig kan beïnvloeden. 

 

Het hoorrecht zoals gewaarborgd door artikel 41 van het Handvest lijkt in casu derhalve van toepassing. 

Of er sprake is van een schending van het hoorrecht, moet worden beoordeeld aan de hand van de 

specifieke omstandigheden van elk geval, met name de aard van de betrokken handeling, de context 

van de vaststelling ervan en de rechtsregels die de betrokken materie beheersen (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 34). 
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De Raad stelt vast dat de voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen m.b.t. het opleggen 

van een bevel om het grondgebied te verlaten moet worden gewaarborgd, noch de gevolgen van 

schending van dit hoorrecht door het Unierecht, met name richtlijn 2008/115/EU, zijn vastgesteld. Hierin 

kan de verwerende partij worden bijgetreden. 

 

Volgens vaste rechtspraak van het Hof worden bijgevolg deze voorwaarden en deze gevolgen door het 

nationale recht bepaald, in overeenstemming met het gelijkwaardigheidsbeginsel en het effectiviteits-

beginsel. Deze procedurele autonomie voor Lidstaten betekent echter niet dat de wijze van uitoefening 

ervan niet met het Unierecht in overeenstemming hoeft te zijn en met name afbreuk mag doen aan het 

nuttig effect van de betrokken richtlijn, in casu richtlijn 2008/115/EU (HvJ 10 september 2013, C-383/13 

PPU, M.G. e.a., ro. 35-36). 

 

Het is dus in de algehele context van de rechtspraak van het Hof over het hoorrecht en het stelsel van 

de richtlijn 2008/115/EU, dat lidstaten in het kader van hun procedurele autonomie de voorwaarden 

moeten vaststellen waaronder het hoorrecht moet worden gewaarborgd en de gevolgen uit de 

schending van dit hoorrecht moeten trekken (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 37). 

 

De Raad stelt evenwel vast dat de voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen m.b.t. de 

besluitvorming inzake het afleveren van een terugkeerbesluit, zijnde het bevel om het grondgebied te 

verlaten, moet worden gewaarborgd, noch de gevolgen van de schending van dit hoorrecht door 

nationale regelgeving zijn vastgesteld. 

Het gegeven dat de toepasselijke regelgeving, Unierechtelijk dan wel nationaalrechtelijk, een dergelijke 

formaliteit niet voorschrijft, mag echter geen afbreuk doen aan het nuttig effect van de betrokken richtlijn 

2008/115/EU. 

 

In dit verband dient tevens te worden gewezen op het bepaalde in artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, waarin uitdrukkelijk is voorzien dat bij het nemen van een beslissing tot verwijdering 

de minister of zijn gemachtigde rekening houdt met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land. Artikel 74/13 

van de vreemdelingenwet weerspiegelt in deze zin hogere rechtsnormen, zoals deze onder meer 

voortvloeien uit artikel 8 van het EVRM. Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet vormt tenslotte de 

omzetting van artikel 5 van de richtlijn 2008/118/EU en lijkt een individueel onderzoek noodzakelijk te 

maken. 

 

Opdat de verplichting tot het voeren van een individueel onderzoek in het kader van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet, als omzetting van artikel 5 van richtlijn 2008/115/EU, een nuttig effect kent, dient de 

betrokken vreemdeling in staat te worden gesteld naar behoren en daadwerkelijk zijn standpunt kenbaar 

te maken in het kader van een administratieve procedure waarbij een bevel om het grondgebied te 

verlaten wordt afgeleverd, aangezien in de huidige stand van de procedure niet kan worden uitgesloten 

dat een dergelijk besluit de belangen van een vreemdeling aanmerkelijk ongunstig kan beïnvloeden. 

 

De Raad wijst er op dat luidens vaste rechtspraak van het Hof een schending van de rechten van de 

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

de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer deze procedure zonder deze 

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

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

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

101; 1 oktober 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Raad, C 141/08 P, Jurispr. blz. 

I 9147, punt 94, en 6 september 2012, Storck/BHIM, C 96/11 P, punt 80). 

 

Hieruit volgt dat in casu 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., ro. 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 zodanig wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een 

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat verzoeker in casu specifieke omstandigheden had 
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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., ro. 40). 

 

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 8 juni 2015 om 7.41 uur is verhoord en aldus wel 

degelijk de mogelijkheid had om voor zijn belangen op te komen.  

 

In het verzoekschrift beperkt verzoeker zich tot een theoretisch betoog en geeft aan dat hij niet gehoord 

is geweest in zijn moedertaal of in aanwezigheid van een tolk. Verzoeker verduidelijkt prima facie niet 

met concrete gegevens in welk opzicht een gehoor een invloed had kunnen hebben op de 

besluitvorming en op het afleveren van het bevel om het grondgebied te verlaten. Verzoeker toont 

bijgevolg prima facie niet met concrete gegevens aan dat deze procedure zonder deze 

onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben. 

 

Er wordt geen schending aannemelijk gemaakt van het hoorrecht en van artikel 41 van het Handvest. 

 

Het tweede middel is prima facie niet gegrond en derhalve niet ernstig. 

 

Er wordt geen afbreuk gedaan aan hetgeen gesteld wordt in punt 2.2. 

 

3. 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 vijftien juni tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. DIGNEF, Wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. SOETINCK, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. SOETINCK C. DIGNEF 

 


