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 nr. 147 834 van 16 juni 2015 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en 

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans de 

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, op 24 september 

2013 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te vorderen van 

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

Armoedebestrijding van de beslissing van 27 augustus 2013 tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten wordt afgeleverd. De bestreden beslissing werd aan verzoeker dezelfde dag 

betekend. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 27 maart 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 mei 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. MAES. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HUYSMAN, die loco advocaat P. STAELENS verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat B. HEIRMAN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor 

de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Verzoeker verklaart van Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, geboren te D. op  […]1990. 

 

Op 19 maart 2010 diende verzoeker een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken.  

 

Op 17 februari 2011 besliste het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna verkort het CGVS) de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker 

te weigeren. Tegen deze beslissing diende verzoeker beroep in bij de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna verkort de Raad). 
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Bij arrest nr. 62 260 van 27 mei 2011 vernietigde de Raad de bestreden beslissing waarin de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker werden geweigerd. 

 

Op 1 augustus 2011 nam het CGVS opnieuw de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

de subsidiaire beschermingsstatus. Tegen deze beslissing diende verzoeker opnieuw beroep in bij de 

Raad. 

 

Bij arrest nr. 80 261 van 26 april 2012 weigerde de Raad de vluchtelingenstatus en de subsidiaire 

beschermingsstatus aan verzoeker. 

 

Op 16 mei 2012 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13quinquies). 

 

Op 29 mei 2012 diende verzoeker een tweede asielaanvraag in.  

 

Op 16 juli 2012 weigerde het CGVS de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus aan 

verzoeker. Tegen deze beslissing diende verzoeker beroep in de bij de Raad.  

 

Op 6 augustus 2012 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13quinquies). 

 

Bij arrest nr. 89 689 van 15 oktober 2012 stelde de Raad de afstand van het geding vast aangaande het 

beroep gericht tegen de voornoemde beslissing van 16 juli 2012 van het CGVS. 

 

Op 7 november 2012 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13quinquies). 

 

Op 27 augustus 2013 maakte verzoeker het voorwerp uit van een administratieve 

vreemdelingencontrole, omwille van de mogelijkheid van het gebruik van een valse identiteit. 

 

Op 27 augustus 2013 nam de gemachtigde de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied 

te verlaten (bijlage 13). 

 

Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt: 

 

“In uitvoering van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en 

voor Maatschappelijke Integratie M. L., attaché 

wordt aan de persoon […], 

het bevel gegeven om ten laatste op 26/09/2013 het grondgebied van België te verlaten, evenals het 

(de) grondgebied(en) van de volgende Staten : 

Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, 

Italie, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, 

Slovenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland en Tsjechië(3), tenzij hij beschikt over de documenten die 

vereist zijn om er zich naar toe te begeven (4). 

Krachtens artikel 7 van de wet van 15 december 1980 wordt een beslissing tot verwijdering om de 

volgende redenen voor een onderdaan van een derde land genomen: 

 

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

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

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

 

Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Hij kan naar zijn land 

terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijkdatum vastgelegd is). 

 

B In uitvoering van artikel 74/14,§1,derde lid, van de wet van 15 december 1980, wordt de in het eerste 

lid voorziene termijn met ……….dagen verlengd. 
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□ In uitvoering van artikel 74/14, §2, van de wet van 15 december 1980, wordt aan de betrokkene het 

bevel gegeven om: 

 

O Zich aan te melden als de burgemeester of zijn gemachtigde of de ambtenaar van Dienst 

Vreemdelingenzaken dit vraagt en / of; 

 

O een financiële waarborg, die de kosten van het verblijf en de verwijdering dekt, in bewaring te geven 

bij de Deposito- en Consignatiekas, en/of; 

 

O een kopij van identiteitsdocumenten te overhandigen en /of; 

 

REDEN VAN DE BESLISSING : 

 

De gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke Integratie, 

 

Indien hij dit bevel niet opvolgt, loopt hij gevaar, naar de grens te worden geleid en te dien einde te 

worden opgesloten voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel, 

overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Verweerder werpt op dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring van het bestreden bevel om 

het grondgebied te verlaten. Hij stelt dat hij, ingevolge artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet, 

in casu verplicht is om een beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten te nemen 

en dus niet over enige discretionaire bevoegdheid beschikt. Hij zet uiteen dat hij, gelet op voormelde 

wetsbepaling, bij een eventuele vernietiging van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, 

niet anders vermag dan opnieuw over te gaan tot de afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten. Hij meent eveneens dat verzoeker geen schending aannemelijk maakt van artikel 8 van het 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna verkort 

het EVRM.)  

 

In casu voert verzoeker inderdaad een schending aan van artikel 8 van het EVRM. Deze 

verdragsbepaling primeert op de door verweerder ingeroepen wetsbepaling en vereist een onderzoek 

ten gronde van het desbetreffende middel.  

 

Er mag immers geen bevel worden gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal 

verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het EVRM (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948) en het 

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna verkort het Handvest). Evenmin mag in 

dezelfde zin een bevel worden afgegeven in strijd met het gestelde in artikel 74/13 (RvS 17 december 

2013, nr. 225.855) en 74/17 van de Vreemdelingenwet  

 

Het EVRM en het Handvest primeren op de Vreemdelingenwet en de Raad dient dan ook in het kader 

van onderhavige vordering de gegrondheid te onderzoeken van het middel dat gestoeld wordt op een 

schending van die hogere verdragsbepalingen. Artikel 13 van het EVRM en artikel 47 van het Handvest 

vereisen immers een intern beroep waardoor de inhoud van de grief kan worden onderzocht en 

waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al beschikken de staten over een zekere 

beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze de verplichtingen nakomen die hen door deze 

bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, 

M.S.S./België en Griekenland, § 291). Er anders over oordelen zou het recht op een daadwerkelijk 

rechtsmiddel uithollen (cf. RvS 13 december 2011, nr. 216.837). 

 

In casu wordt in het enig middel, zoals supra gesteld, de schending opgeworpen van artikel 8 van het 

EVRM. Er kan niet zonder meer gesteld worden dat verzoeker geen belang heeft bij de nietigverklaring 

van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten. Het feit dat het een herhaald bevel betreft, 

doet hieraan geen afbreuk. Hiermee loopt verweerder vooruit op de beoordeling van de Raad. 

 

De exceptie wordt verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 
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Verzoeker voert in zijn enig middel de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van de 

omzendbrief van 26 januari 2004 en van artikel 8 van het EVRM. 

 

Hij licht zijn enig middel toe als volgt: 

 

“De verwerende partij heeft de aanvraag tot een verlenging van het verblijf van drie maanden van 

verzoekende partij, geweigerd. 

De verwerende partij motiveert haar beslissing als volgt: 

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

Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. Hij kan naar zijn land 

terugkeren om een visa te krijgen (vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd is). " 

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die 

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief 

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de 

beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn. 

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een 

inhoudelijk voorwerp heeft. 

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust, 

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite 

aanvaardbaar zijn. 

Ter zake kan verwezen worden naar een omzendbrief betreffende kort verblijf - verlengingen gericht 

naar de Burgemeesters dd. 26 januari 2004 (Cf. Stuk 3). 

Het betreft enkele situaties waarvoor een verlenging van het kort verblijf kan aangevraagd/toegekend 

worden. 

Men kan onder andere een verlenging aanvragen in functie van een huwelijk. Men dient daarvoor 

volgende documenten voor te leggen: 

Kopie van het paspoort Kopie van de aankomstverklaring 

Huwelijksaankondiging 

Verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 3bis) door de toekomstige echtgenoot. 

In casu diende verzoekende partij een aanvraag in tot verlenging van haar kort verblijf, al bovenstaande 

documenten werden daarbij gevoegd. Verzoekende partij meent dan ook dat zij aan alle voorwaarden 

voldoet zoals gestipuleerd in de bovenvernoemde omzendbrief om een verlenging van haar kort verblijf 

te verkrijgen. In die zin meent verzoekende partij dat de thans bestreden beslissing in strijd is met de 

omzendbrief dd. 26 januari 2004 betreffende de verlenging van kort verblijf. 

Wat betreft de motivering van de verwerende partij dat verzoekende partij niet in het bezit is van een 

geldig visum, dat haar intentie om te huwen niet automatisch recht heeft op verblijf en dat zij maar naar 

haar land dient terug te keren voor een visum, wenst verzoekende partij het volgende te stellen. 

De aanvraag tot verlenging van verzoekende partij is juist om te voorkomen dat zij geen geldig verblijf 

meer zou hebben en om te voorkomen dat zij dient terug te keren naar haar land van herkomst; dit kan 

dan toch niet de reden zijn waarom een verlenging niet wordt toegestaan? Waarom zou een 

mogelijkheid tot verlenging van kort verblijf anders bestaan? 

De motivering van verwerende partij is dan ook niet afdoende. Verwerende partij motiveert de negatieve 

beslissing door te stellen dat verzoekende partij niet in het bezit is van een geldig visum en dient terug 

te keren naar haar land om een visa te krijgen. Deze motivering is echter juist de reden waarom een 

verlenging van verblijf wordt aangevraagd... 

Met andere woorden motiveert verwerende partij haar negatieve beslissing juist met de reden waarom 

verzoekende partij de verlenging in de eerste plaats aanvraagt. 

Dit betreft dan ook een cirkelredenering van verwerende partij en kan dan ook niet aanvaard worden. 

Ook zou de tenuitvoerlegging van de thans bestreden beslissing een schending uitmaken van artikel 8 

EVRM. Verzoekende partij zou immers gescheiden worden van haar toekomstige echtgenoot. 

Verzoekende partij begrijpt dan ook niet wat het probleem is, verzoekende partij wenst enkel te huwen, 

ze zal niet ten laste vallen van de overheid want haar toekomstige echtgenoot heeft een verbintenis tot 

tenlasteneming gevoegd. 

Verzoekende partij is dan ook van mening dat de materiële motiveringsplicht, artikel 8 EVRM en de 

toepassing van de omzendbrief van 26 januari 2004 in casu geschonden werd.” 

 

Aangaande de aangevoerde schending van “de” omzendbrief van 26 januari 2004, volgt de Raad de 

rechtspraak van de Raad van State waarnaar verweerder in de nota heeft verwezen waarin wordt 

gesteld dat omzendbrieven aan administratieve overheden gericht zijn, richtsnoeren bevatten nopens de 

interpretatie en de toepassing van de bestaande wetten en geen enkel bindend karakter hebben, 

ongeacht of zij bekendgemaakt zijn of niet. Een eventuele niet naleving van de onderrichtingen vervat in 
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voormelde omzendbrief kan bijgevolg niet tot de onwettigheid van het bestreden besluit leiden ( RvS 28 

juni 2006, nr. 160.736). 

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad 

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

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

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

grond daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen. 

 

De beoordeling van de materiële motiveringsplicht gebeurt in het licht van de toepasselijke 

wetsbepaling, in casu artikel 7, eerste lid, 1°van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit artikel luidt als volgt: 

 

“Onverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn 

gemachtigde aan de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan 

drie maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde 

termijn te verlaten afgeven of moet de minister of zijn gemachtigde in de in 1°, 2°, 5°, 11° of 12° 

bedoelde gevallen een bevel om het grondgebied binnen een bepaalde termijn te verlaten afgeven: 

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

 

Verzoeker betwist niet dat hij in het Rijk verblijft zonder de vereiste documenten. Hij beweert dat hij een 

aanvraag heeft ingediend tot verlenging van zijn kort verblijf en daarbij de door de omzendbrief vereiste 

documenten heeft gevoegd. Hij meent dat deze aanvraag tot verlenging van zijn kort verblijf juist werd 

ingediend om te voorkomen geen geldig verblijf meer te hebben en te voorkomen dat hij naar Tanzania 

dient terug te keren om een visum met het oog op een huwelijk aan te vragen. Nu de gemachtigde 

motiveert dat verzoeker kan terugkeren naar zijn land om een visum te verkrijgen, terwijl hij juist beoogt 

die terugkeer te kunnen voorkomen met diens aanvraag tot verlenging, zou de gemachtigde een 

onaanvaardbare cirkelredenering gemaakt hebben.  

 

De Raad kan in deze in het geheel niet volgen. Verzoeker beweert in diens overzicht van de feiten met 

een toeristenvisum naar België te zijn gekomen. Dit mag nergens blijken uit het administratief dossier. In 

tegendeel, in diens verklaringen afgelegd op 23 maart 2010 voor de Dienst Vreemdelingenzaken in het 

kader van zijn asielaanvraag verklaarde verzoeker naar België per vliegtuig te zijn gekomen met een 

vluchtmaatschappij waarvan hij de naam niet kende, tezamen met een smokkelaar genaamd M. Deze 

smokkelaar zou een paspoort gehad hebben met een foto die niet de zijne was en met een identiteit die 

hij niet heeft gezien. Een vriend, genaamd O.T. zou de gehele reis georganiseerd en gefinancierd 

hebben. Uit het gehele administratief dossier blijkt nergens dat verzoeker ooit een aanvraag tot 

verlenging van zijn kort verblijf zou ingediend hebben, er blijkt evenmin dat verzoeker ooit een recht op 

kort verblijf in de zin van hoofdstuk 2 van de Vreemdelingenwet heeft gehad. Verzoeker heeft 

gedurende enkele perioden een legaal verblijf in het Rijk gehad, maar enkel in het kader van diens 

asielprocedures, hetgeen door verweerder geheel terecht wordt opgemerkt in de nota.  

 

De Raad kan geenszins vaststellen dat de gemachtigde voor zijn beoordeling is uitgegaan van onjuiste 

feitelijke gegevens, of van een incorrecte beoordeling, noch dat hij op grond daarvan in onredelijkheid 

tot zijn besluit zou  gekomen zijn. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt geenszins. 

 

Verzoeker voert eveneens de schending aan van artikel 8 van het EVRM. In deze voert hij aan dat hij 

van zijn toekomstige echtgenote zal gescheiden worden, dit terwijl hij nochtans niet ten laste zal vallen 

van de overheid daar zijn toekomstige echtgenote een verbintenis tot tenlasteneming zou gevoegd 

hebben. 

 

Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

  

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

briefwisseling. 

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

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

van ’s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 
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van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 

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

 

Het begrip ‘gezinsleven’ in het voormeld artikel 8, 1ste lid EVRM is een autonoom begrip dat 

onafhankelijk van het nationaal recht dient te worden geïnterpreteerd. Om zich dienstig te kunnen 

beroepen op artikel 8 van het EVRM dient verzoeker te vallen onder het toepassingsgebied van artikel 

8, lid 1 van het EVRM. Er moet in casu nagegaan worden of er daadwerkelijk sprake is van een familie- 

of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM, Gül t. Zwitserland, 19 februari 1996, 

22 EHRR 228, 29). De vreemdeling dient ten laatste voor het bestuur tot zijn beslissing komt, 

aannemelijk te maken dat hij een feitelijk gezin vormt met een Belg of een vreemdeling met legaal 

verblijf in België. Er moet sprake zijn van een effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende 

hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn familie.  

 

Verweerder betwist dat er in casu sprake is van een beschermingswaardig gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het EVRM, nu verzoeker geen bewijzen heeft voorgelegd van een effectief beleefde 

gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie. De Raad stelt vast dat het administratief dossier een 

aanvraag van huwelijk A.J.A. (alias K.J.A.A.) en G.S. bevat van 24 april 2013. Daaruit blijkt dat er 

duidelijk een intentie is om te huwen met een Belgische vrouw. Uit het administratief dossier blijkt 

eveneens dat verzoeker het opvangcentrum waar hij verbleef, heeft verlaten om zich in te schrijven op 

het adres van mevrouw G.S.  

 

Daargelaten de vraag of dit als een beschermingswaardig gezinsleven diende te worden beschouwd op 

het ogenblik van de bestreden beslissing, nu deze dateert van amper 4 maanden na deze aanvraag tot 

huwelijk, stelt de Raad vast dat de gemachtigde met deze huwelijksintentie wel degelijk heeft rekening 

gehouden in diens motivering van de bestreden beslissing door erop te wijzen dat de betrokkene naar 

zijn herkomstland kan terugkeren om een visum met het oog op het huwelijk te verkrijgen. 

 

Hoe dan ook is in casu, zoals supra gesteld, geen sprake van een beëindiging of weigering van 

verlenging van een kort verblijf, maar van een eerste toelating. Bijgevolg dient volgens het EHRM te 

worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de staat om het recht op gezinsleven te 

handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut v. Nederland, § 63; EHRM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair 

balance’-toets. Het is aan de Verdragsluitende staten om een billijke afweging te maken tussen de 

belangen van het betrokken individu en de belangen van de samenleving, waarbij de Verdragsluitende 

staten een zekere beoordelingsmarge genieten. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat er 

een positieve verplichting voor de staat is, dan is er een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 

17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37).  

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, worden in het kader van een billijke afweging een aantal elementen in rekening 

genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk worden 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. Een ander belangrijk punt is te weten of 

het familie- en gezinsleven in het geding zich ontwikkeld hebben in een tijd waarin de betrokken 

personen wisten dat de situatie ten aanzien van de immigratieregels van een van hen zo was dat het 

onmiddellijk duidelijk was dat het behoud van dit familie- en gezinsleven binnen het gastland meteen 

een precair karakter zou hebben. Het Hof heeft al eerder geoordeeld dat wanneer dat het geval is, enkel 

in bijzonder uitzonderlijke omstandigheden de terugzending van het familielid dat niet de nationaliteit van 

het gastland heeft, een schending van artikel 8 betekent (Mitchell v. Verenigd Koninkrijk (dec.), nr. 

40447/98, 24 november 1998, en Ajayi en andere v. Verenigd Koninkrijk (dec.), nr. 27663/95, 22 juni 

1999)” (EHRM, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, 31 januari 2006, § 39). 

 

Rekening houdende met het feit dat verzoeker niet gehuwd is met mevrouw G.S, maar er enkel sprake 

is van een intentie om te huwen. Dat deze intentie blijkens de aanvraag van huwelijk nog maar vier 

maanden voor de bestreden beslissing werd geëxpliciteerd naar de burgerlijke stand van de stad Eeklo 

toe en dat verzoeker geenszins de moeite heeft genomen in het verzoekschrift uiteen te zetten welke de 

hinderpalen zijn om het gezinsleven in het herkomstland van verzoeker verder te zetten voor de duur 

van de procedure om een visum te verkrijgen met het oog op een huwelijk, meent de Raad dat in casu 

geen positieve verplichtingen kunnen worden aangenomen in hoofde van de Belgische staat. Verzoeker 

en mevrouw G.S. wisten dat hun relatie zich heeft ontwikkeld in een tijd waarin verzoeker geen 
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verblijfsrecht op het Belgisch grondgebied had, met uitzondering van enkele periodes waarin de 

asielprocedures lopende waren. 

 

Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt niet aangenomen. 

 

Het enig middel is ongegrond. 

 

4. Korte debatten 

 

Verzoeker heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing kan leiden 

aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk besluit van 

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de 

vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, samen met het beroep tot 

nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak gedaan te worden over de exceptie van 

onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen door verweerder. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel  

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juni tweeduizend vijftien door: 

 

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

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS A. MAES 

 


