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 nr. 153 836 van 2 oktober 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 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE EERSTE VOORZITTER VAN DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 20 april 2015 

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

staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging van 26 maart 2015 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 24 april 2015 met refertenummer 

X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 13 juli 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 augustus 2015. 

 

Gehoord het verslag van eerste voorzitter C. BAMPS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. WOUTERS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

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

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 26 maart 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris de beslissing tot afgifte van een bevel 

om het grondgebied te verlaten. 

 

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

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN 

mevrouw
(1), 

: 

naam: N. B.. voornaam: M., geboortedatum: (…), geboorteplaats: (…), nationaliteit: Marokkaanse 
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wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de 

staten die het Schengenacquis ten voile toepassen
(2),

 tenzij hij (zij) beschikt over de documenten 

die vereist zijn om er zich naar toe te begeven, uiterlijk op 02.04.201 5. .
(1)

 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van 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 

 

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 : 

■ 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 voorzien van een geldig visum. 

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

betekend werd op 14.12.2012.” 

 

Voornoemde beslissing wordt ter kennis gebracht aan verzoekster op 26 maart 2015. 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Verzoekster heeft binnen de in artikel 39/81, vierde lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna verkort: de vreemdelingenwet) voorziene termijn van 8 dagen, de griffie in kennis 

gesteld dat zij geen synthesememorie wenst neer te leggen. Met toepassing van artikel 39/81, laatste lid 

van voormelde wet wordt de procedure voortgezet overeenkomstig het eerste lid. De Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) doet uitspraak op basis van de middelen uiteengezet in 

het inleidend verzoekschrift en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60 van de vreemdelingenwet.  

 

2.2. Daar waar verzoekster in fine van haar verzoekschrift vraagt om de bestreden beslissing te 

hervormen, wijst de Raad er op dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 39/2, § 2 van de 

vreemdelingenwet de Raad optreedt als annulatierechter wanneer hij gevat wordt om uitspraak te doen 

over de beslissingen van de gemachtigde van de bevoegde staatssecretaris. De Raad beschikt 

bijgevolg niet over de rechtsmacht om de beslissing van het bevoegde bestuur te hervormen.  

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1. Verweerder werpt een exceptie op wegens het ontbreken van het rechtens vereiste belang. 

 

Zo stelt verweerder dat de staatssecretaris in casu niet over een discretionaire maar over een gebonden 

bevoegdheid beschikt. Verweerder kan in geval van vernietiging van het bestreden bevel enkel opnieuw 

vaststellen dat verzoekster onregelmatig op het grondgebied verblijft en dient derhalve opnieuw een 

bevel af te geven om het grondgebied te verlaten.  

 

3.2. Overeenkomstig artikel 39/56, eerste lid van de vreemdelingenwet kunnen slechts beroepen voor 

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen worden gebracht door de vreemdeling die doet blijken van 

een benadeling of een belang. 

 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van 

State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat het de uitdrukkelijke wil 

van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zoveel als mogelijk 

aansluit bij die welke geldt voor de Raad van State. Dienvolgens kan voor de interpretatie van de 

verschillende begrippen en rechtsfiguren worden teruggegrepen naar die welke thans bij de Raad van 

State wordt aangewend (Parl.St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, 116-117). 

 

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, 

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148 037). 
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Opdat verzoekster een belang zou hebben bij de vordering volstaat het niet dat zij gegriefd is door de 

bestreden rechtshandeling en dat zij nadeel ondervindt. De vernietiging van de bestreden beslissing 

moet aan verzoekster bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect sorteren. 

 

Artikel 5 van de wet van 19 januari 2012 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de 

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 17 

februari 2012) heeft artikel 7 van de wet van 15 december 1980 gewijzigd, waardoor het eerste lid van 

het artikel luidt als volgt: 

 

“Onverminderd de 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 datum 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 datum te verlaten afgeven: 

(…)” 

 

In casu werd het bevel om het grondgebied te verlaten onder meer genomen in toepassing van artikel 7, 

eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet, op grond van de vaststelling dat verzoekster verblijft in het Rijk 

zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten, hetgeen door verzoekster niet wordt 

betwist, noch voert verzoekster middelen aan tegen voornoemde motivering. 

 

Aldus beschikt de staatssecretaris ter zake over een gebonden bevoegdheid. 

 

3.3. Echter merkt de Raad, net zoals verweerder in de nota met opmerkingen, op dat indien hogere 

rechtsnormen zouden geschonden worden, verweerder dient te beslissen om geen bevel om het 

grondgebied te verlaten af te geven. Derhalve doet de Raad een onderzoek van de middelen die 

gesteund zijn op dergelijke bepalingen. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna verkort: de wet van 29 juli 1991). 

 

Ter adstruering van het eerste middel zet verzoekster uiteen hetgeen volgt: 

 

“Deze wet schrijft voor dat de overheid op straffe van onwettigheid van de beslissing in de akte die de 

beslissing zelf bevat ook de motivering voor de beslissing moet opnemen. Deze motivering moet 

bestaan uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan de beslissing ten grondslag liggen. De 

motivering moet daarenboven afdoende zijn, dit wil zeggen draagkrachtig en deugdelijk. 

De bestreden beslissingen bevatten geen uitdrukkelijke en voldoende motivering hetgeen een scheiding 

is van artikel 2 Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. 

Dat de bestreden beslissingen niet de feitelijke en juridische overwegingen weergeeft waaraan zij ten 

grondslag ligt. 

‘ De beslissing die steunt op onjuiste of op juridisch onaanvaardbare motieven is met 

machtsoverschreiding genomen’ ( RVST 04.03.1960, Brinkhuysen, nr. 7691. RVST, 30.09.1960, 

Janssens, nr. 8094, RVST 23.11.1965, Stad Oostende, nr 11.519.) 

Het bevel om het grondgeboed te verlaten dd 26.03.2015 werd vroegtijdige genomen nu verzoekster 

een beroep bij de RVV heeft ingesteld tegen de beslissing dd 10.03.2014 waarbij de aanvraag 9 ter  

ongegrond werd verklaard. 

Omtrent deze aanvraag is er nog geen uitspraak. In afwachting van deze beslissing is verzoekster wel 

degelijk gerechtigd om op het grondgebied te verblijven. 

Tevens is er ook nog een beroep tot nietigverkalring lopende tegen de beslissing dd 27.08.2013 tevens 

een beslissing waarbij een aanvraag 9 ter ongegrond werd verklaard. 

In de beslissing om het grondgebied te verlaten wordt er niet verwezen naar deze  aanvragen hetgeen 

een schending inhoud van de motiveringsplicht. 

Verzoekster verblijft sinds 2009 in België. 

Van verzoekster kan niet verwacht worden dat zij terug dient te keren naar haar land van herkomst op 

het ogenblik dat er nog diverse procedures lopende zijn. In afwachting van deze procedures kan van 

verzoekster niet verwacht worden dat zij het land dient te verlaten. Verzoekster vormt samen met haar 

familie een feitelijk  gezin en verzoekster heeft overeenkomstig de beginselen van het EVRM recht om 

samen haar gezin de beslissing omtrent de aanvraag 9 ter  af te wachten. 
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Indien immers de aanvraag 9ter gegrond verklaard wordt en het bevel om het grondgebied te verlaten 

dd 26.03.2015 niet wordt vernietigd dan heeft verzoekster geen recht meer om op het grondgebied te 

verblijven. 

Om deze redenen dient de bestreden beslissing dan ook vernietigd te worden. 

Het is immers niet rechtvaardig een iemand terug te sturen naar het land dat zij verlaten heeft, zolang 

niet definitief bewezen is dat alle procedures beëindigd werden. 

Dit alles te meer gezien verzoekster uit haar land van herkomst is vertrokken omwille van de problemen 

die zij daar ondervond. 

In de korte motivering van de beslissing dd 26.03.2015 wordt er niet verwezen naar aanvragen van 

verzoekster op basis van artikel 9 ter en de beroepsprocedure. Dit is dan ook een schending van de 

motiveringsplicht. 

Verzoekster kon misschien weten dat haar verblijf illegaal was doch zij trachtte dit te regulariseren en 

heeft steeds het nodige gedaan om een aanvraag 9 ter in te dienen. 

Het bevel om het grondgebied te verlaten werd dan ook ten rechte genomen. 

Verzoeker mag er nog steeds van uitgaan dat haar  aanvraag 9 ter eventueel gegrond kan verklaard 

worden zodat het bevel om het grondgebied te verlaten  ten onrechte werd genomen 

Er werd in de beslissing dd 26.03.2015 ( bijlage13) geen argumentatie of motivatie ontwikkeld over deze 

aanvragen. 

Erger nog er wordt verwezen naar een bevel om het grondgebied te verlaten dd 14.12.2012. Doch dit 

bevel werd vernietigd door het arrest dd 04.07.2013 RVV 116 312.( stuk 2) 

Er werd dan ook een motivatie ontwikkeld welke niet correct is en in strijd is met het uitgesproken arrest. 

De Belgische overheid heeft verzoekster steeds op haar grondgebied gedoogd, zodat uiteraard niet 

simpelweg kan beweerd worden dat verzoekster wist of moest weten dat zij vroeg of laat het land zou 

dienen te verlaten. 

Tevens is het zo dat de banden die verzoekster heeft opgebouwd in België inmiddels zo hecht zijn dat 

het verbreken ervan een moeilijk te herstellen nadeel zou uitmaken. Terugkeren naar haar land  van 

herkomst zou een groot risico inhouden voor verzoekster. 

Krachtens de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen is 

het een substantiële vormvereiste dat motivering, en dan nog noodzakelijkerwijze een juiste en 

juridische aanvaardbare motivering, gebeurt van de door de overheid genomen beslissing. 

Uit de voorgaande blijkt dat de bestreden beslissing niet juist of juridische aanvaardbaar is en dat zij 

steunt op onjuiste, juridische onaanvaardbare en onwettige motieven en dat zij derhalve niet behoorlijk 

naar recht gemotiveerd is. 

Verwerende partij is derhalve tekort geschoten aan haar motiveringsplicht. 

Dat ten gevolge van dergelijke flagrante schendingen van hoger vermelde middelen de bestreden 

beslissing dient vernietigd te worden.” 

 

4.2. Het betoog betreffende het eerste middel doet geen afbreuk aan het hoger gestelde onder “3. Over 

de ontvankelijkheid”. Bovendien wordt opgemerkt dat de aanvragen om machtiging tot verblijf in 

toepassing van artikel 9ter van de vreemdelingenwet werden geweigerd. De beroepen (RvV 136 793 en 

RvV 153 492) tegen deze beslissingen werden ook verworpen bij arresten 153 834 en 153 835 van 2 

oktober 2015. 

 

4.3. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 5 en 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). 

 

Ter adstruering van het tweede middel zet verzoekster uiteen hetgeen volgt: 

 

“Verzoekster kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Nochtans houdt artikel 5 EVRM een verbod in van schending van persoonlijke vrijheid en veiligheid. Dit 

artikel zal zonder meer geschonden worden zodra verzoekster terug zou keren naar haar land van 

herkomst. 

De veiligheid en vrijheid van verzoekster is geenzins gewaarborgd in haar land van herkomst, temeer 

vermits zij haar land van herkomst verlaten om een feitelijk gezin te vormen met haar familie in België. 

Verzoekster heeft geen inkomen en heeft geen plaats meer om te verblijven in Marokko. 

Indien zij gedwongen zou worden om terug naar Marokko te gaan, heeft zij aldaar geen enkele bron van 

inkomsten en is zij zelfs niet in staat om te zorgen voor de levensnoodzakelijke zaken. 

Artikel 8 EVRM beschermt onder meer de eerbiediging van het recht op een familie- en gezinsleven, en 

de eerbiediging van het recht op een privé-leven. 
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Voor verzoekster is het quasi onmogelijk om in haar land van herkomst een familieleven te leiden 

aangezien zij daar iedereen heeft achtergelaten. 

Verzoekster heeft inmiddels een band opgebouwd hier in België en heeft zich geïntegreerd in de 

maatschappij en heeft hiervoor de nodige inspanningen geleverd. 

Verzoekster vormt een feitelijk gezin met de rest van haar familie. 

Dat dit middel dan ook gegrond is. 

4.4 Humanitaire gronden 

Dat verzoekster alle banden heeft verbroken in haar voormalig thuisland. 

Verzoekster doet de nodige inspanningen om zich te integreren. 

Indien het beroep tot hervorming van verzoekster niet gegrond zou verklaard worden, dit een humanitair 

onrecht zou uitmaken nu zij gescheiden zal worden met haar echtgenoot. 

Dienvolgens vraagt verzoekster  er om in voorkomend geval de bestreden beslissing met betrekking tot 

haarzelf op humanitaire gronden te hervormen.”     

 

4.4. Verzoekster voert vooreerst de schending aan van artikel 5 van het EVRM. 

 

Zoals verweerder terecht opmerkt, heeft artikel 5 van het EVRM betrekking op de onrechtmatige 

vrijheidsberoving door arrestatie of gevangenhouding. Aangezien verzoekster niet het voorwerp 

uitmaakt van enige vrijheidsberovende maatregel, stelt de Raad vast dat de aangevoerde schending 

van artikel 5 van het EVRM juridische grondslag mist (RvS 5 januari 2007, nr. 166.371). 

 

Verzoekster voert vervolgens de schending aan van artikel 8 van het EVRM, hetgeen bepaalt: 

 

"1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert noch 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. 

 

De volgende vraag die de Raad dient te onderzoeken is of er sprake is van een inmenging in het privé- 

en/of familie- en gezinsleven. Hierbij moet nagezien worden of de vreemdeling voor de eerste keer om 

toelating heeft verzocht, dan wel of het gaat om de weigering van een voortgezet verblijf.  

 

Gaat het namelijk om een eerste toelating 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. In dit geval moet er 

volgens het EHRM onderzocht worden 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 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). 

 

Gaat het om een weigering van een voortgezet verblijf dan aanvaardt het EHRM dat er een inmenging is 

en dan dient het tweede lid van artikel 8 van het EVRM in overweging te worden genomen. 
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Het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie- 

en gezinsleven is niet absoluut. Binnen de grenzen gesteld door het tweede lid van artikel 8 van het 

EVRM, is de inmenging van het openbaar gezag toegestaan voor zover die bij wet is voorzien, ze 

geïnspireerd is door een of meerdere van de in het voormelde lid vermelde legitieme doelen en voor 

zover ze noodzakelijk is in een democratische samenleving om ze te bereiken. Vanuit dit laatste 

standpunt is het de taak van de overheid om te bewijzen dat zij de bekommernis had om een juist 

evenwicht te bereiken tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk.  

 

Inzake immigratie heeft het EHRM er in beide voormelde gevallen en bij diverse gelegenheden aan 

herinnerd dat het EVRM als dusdanig geen enkel recht voor een vreemdeling waarborgt om het 

grondgebied van een staat waarvan hij geen onderdaan is, binnen te komen of er te verblijven (EHRM 

15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 

1991, Moustaquim/België, § 43). Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat 

het voor een Staat de algemene verplichting inhoudt om de door vreemdelingen gemaakte keuze van de 

staat van gemeenschappelijk verblijf te respecteren en om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe 

te staan (EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing 

van een vaststaand beginsel van internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de 

openbare orde te waarborgen en in het bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en 

het verblijf van niet-onderdanen te controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki 

Mitunga/België, § 81; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, 

Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden 

hiertoe vast te leggen.  

 

Rekening houdend met het feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van 

de overige bepalingen van het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil 

of met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/België, § 83), en anderzijds dat dit artikel 

primeert op de bepalingen van de vreemdelingenwet (RvS 22 december 2010, nr. 210.029), is het de 

taak van de administratieve overheid om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek 

te doen van de zaak en dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou moeten 

hebben.  

 

Wanneer de verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM aanvoert, is het in de eerste 

plaats haar taak om, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze 

wijze het bestaan van het door haar ingeroepen privéleven en familie- en gezinsleven aan te tonen, 

alsook de wijze waarop de bestreden beslissing dit heeft geschonden. 

 

De Raad wijst er op dat de bestreden beslissing handelt om een eerste toelating tot verblijf en geen 

weigering van een voortgezet verblijf zodat er in deze stand geen inmenging is in het gezinsleven van 

de verzoekende partij. 

 

In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat om het recht op 

gezinsleven te handhaven. 

 

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

voortvloeien te bepalen, dient in de eerste plaats te worden nagegaan of er hinderpalen worden 

aangevoerd voor het uitbouwen of het verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders. 

Zolang er geen hinderpalen kunnen worden vastgesteld voor het leiden van een gezinsleven elders, zal 

er geen sprake zijn van een gebrek aan eerbiediging van het gezinsleven in de zin van artikel 8 van het 

EVRM. 

 

In casu verwijst verzoekster in het inleidend verzoekschrift naar artikel 8 van het EVRM en betoogt dat 

haar veiligheid en vrijheid geenszins gewaarborgd zijn in haar land van herkomst, temeer vermits zij 

haar land van herkomst verlaten heeft om een feitelijk gezin te vormen met haar familie in België; dat zij 

geen inkomen heeft en geen plaats meer heeft om te verblijven in Marokko; dat indien zij gedwongen 

zou worden om terug naar Marokko te gaan, zij aldaar geen enkele bron van inkomsten heeft en zij zelfs 

niet in staat is om te zorgen voor de levensnoodzakelijke zaken; dat het voor haar quasi onmogelijk is 

om in haar land van herkomst een familieleven te leiden aangezien zij iedereen heeft achtergelaten; dat 

zij inmiddels een band opgebouwd heeft hier in België, zij zich geïntegreerd heeft in de maatschappij, 

hiervoor de nodige inspanningen heeft geleverd en dat zij een feitelijk gezin vormt met de rest van haar 

familie. Verder betoogt verzoekster dat zij alle banden heeft verbroken in haar voormalig thuisland; dat 
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zij de nodige inspanningen doet om zich te integreren en dat zij zou worden gescheiden van haar 

echtgenoot. 

 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de beweringen van verzoekster niet worden gestaafd en dat 

verzoekster bijgevolg op geen enkele wijze aantoont dat zij een echtgenoot zou hebben, laat staan dat 

wordt gestaafd dat de echtgenoot van verzoekster haar niet zou kunnen vergezellen. 

 

De Raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet dienstig kan ingeroepen worden ter 

bescherming van gewone sociale relaties (RvS 23 januari 2002, nr. 102.840; RvS 22 september 2004, 

nr. 135.236; RvS 14 november 2005, nr. 151.290; RvS 22 mei 2007, nr. 171.409; RvS 27 juni 2007, nr. 

172.824).   

 

Verzoekster toont in casu dan ook niet aan dat er ernstige hinderpalen zijn die haar beletten om met 

haar beweerde echtgenoot in haar land van herkomst of elders te verblijven en maakt evenmin 

aannemelijk dat zij enkel in België met hem zou kunnen samenleven.     

 

Verzoekster en haar beweerde echtgenoot konden, gelet op de illegale verblijfssituatie van verzoekster, 

ook niet onwetend zijn dat de precaire of onwettige verblijfssituatie van verzoekster tot gevolg had dat 

het voortbestaan van het beweerde gezinsleven in België vanaf het begin precair was. Uit de loutere 

omstandigheid dat verzoekster in precair en illegaal verblijf een privéleven zou hebben opgebouwd in 

België, kan geen gerechtigde verwachting op een toelating tot verblijf en bescherming tegen 

verwijdering onder artikel 8 van het EVRM gehaald worden (zie in die zin EHRM 5 september 2000 nr. 

44328/98, Solomon v Nederland, EHRM 31 juli 2008, nr. 265/07, Darren Omoregie v. Noorwegen; 

EHRM 26 april 2007, nr. 16351/03, Konstatinov v Nederland en EHRM 8 april 2008 nr. 21878/06 

Nnyanzi v Verenigd Koninkrijk, par 77). De Belgische samenleving kan ook slechts functioneren indien 

elkeen de democratisch tot stand gekomen rechtsregels respecteert. 

 

In dit verband moet ook worden benadrukt dat artikel 8 van het EVRM geen vrijgeleide vormt om de 

bestaande immigratieprocedures naast zich neer te leggen en er derhalve geen ‘recht op 

gezinshereniging’ zonder meer en als dusdanig bestaat.  

 

De bestreden beslissing heeft voorts niet tot gevolg dat verzoekende partij enig verblijfsrecht ontnomen 

wordt. Onder deze omstandigheden valt de eventuele scheiding van het gezin niet onder de 

verantwoordelijkheid van de Belgische overheden (cf. EHRM 20 maart 1991, 15.576/89, Cruz 

Varas/Zweden; RvS 4 maart 2002, nr. 104.270). 

 

Er kan in dit kader worden opgemerkt dat de bestreden beslissing geen absoluut verbod inhoudt om het 

Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven; verzoekster dient evenwel te voldoen aan de 

door de vreemdelingenwet opgelegde verblijfsvereisten. Een tijdelijke scheiding met het oog op het 

vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, verstoort het 

gezinsleven van verzoekster niet in die mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van 

het EVRM (EHRM 19 februari 1996, Gul/Zwitserland, 22 EHRR 228). Zoals hoger besproken, kan de 

beweerde echtgenoot van verzoekster haar hierbij vergezellen. 

 

Er blijkt derhalve niet dat er sprake is van een effectieve inmenging in het gezinsleven van verzoekster 

of dat op verweerder enige positieve, uit artikel 8 van het EVRM voortvloeiende, verplichting zou rusten 

om verzoekster toe te laten tot een verblijf op het Belgisch grondgebied. Overeenkomstig de vaste 

rechtspraak van de Raad van State dient bovendien te worden benadrukt dat een tijdelijke scheiding om 

zich in regel te stellen met de immigratiewetgeving niet kan beschouwd worden als een schending van 

artikel 8 van het EVRM (RvS 22 februari 1993, nr. 42.039; RvS 20 juli 1994, nr. 48.653; RvS 13 

december 2005, nr. 152.639). Nu geen schending kan worden vastgesteld van artikel 8, eerste lid van 

het EVRM dient geen verdere toetsing aan het tweede lid van deze verdragsbepaling doorgevoerd te 

worden. 

 

Rekening houdende met de omstandigheden van de zaak en in het bijzonder met het feit dat 

verzoekster nooit tot een verblijf van meer dan drie maanden werd toegelaten, blijkt voorts ook niet dat 

wanneer het privéleven dat verzoekster in België heeft opgebouwd, wordt afgewogen tegen het legitiem 

algemeen belang dat gebaat is met een effectieve immigratiecontrole leidt tot de conclusie dat er sprake 

is van een disproportionele inmenging in haar privéleven (cf. EHRM 8 april 2008, nr. 21878/06, 

Nnyanzi/Verenigd Koninkrijk). 
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Verzoekster laat na in concreto aannemelijk te maken dat een correcte toepassing van de wetgeving 

een disproportionele inmenging in haar familiaal leven zou uitmaken en dat haar private belangen 

dienen te primeren op de door de verblijfsreglementering beschermde belangen (RvS 12 januari 2005, 

nr. 139.107). 

 

Er moet daarnaast worden gesteld dat artikel 8 van het EVRM zelf geen motiveringsverplichting oplegt 

aan verweerder en deze verdragsbepaling ook niet voorziet dat uit de motieven van een bestuurlijke 

beslissing moet blijken dat een evenredigheidsafweging werd doorgevoerd (RvS 21 november 2003, nr. 

125.588).  

 

Het feit dat verzoekster de omstandigheden anders apprecieert dan de gemachtigde van de 

staatssecretaris is voorts geen middel waaruit de onwettigheid van de bestreden beslissing zou kunnen 

afgeleid worden. 

 

Verzoekster toont met haar uiteenzetting geen schending aan van artikel 8 van het EVRM. 

 

In zoverre verzoekster tevens de schending aanvoert van “humanitaire gronden”, merkt de Raad op dat 

luidens artikel 39/78 juncto 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet het verzoekschrift een 

uiteenzetting moet bevatten "van de feiten en de middelen". Onder "middel" in de zin van deze bepaling 

moet worden verstaan: de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de 

wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 4 mei 2004, nr. 

130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590). 

 

Bij gebreke aan een voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel, is dit 

middelonderdeel onontvankelijk. 

 

Verzoekster heeft geen gegrond middel tot nietigverklaring aangevoerd. 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee oktober tweeduizend vijftien door: 

 

mevr. C. BAMPS, eerste voorzitter, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

De griffier, De eerste voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS C. BAMPS 

 


