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 nr. 159 773 van 13 januari 2016 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat XO, die verklaart van Braziliaanse nationaliteit te zijn, op 10 juni 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 11 mei 2015 tot afgifte 

van een bevel om het grondgebied te verlaten. 

 

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. 

 

Gezien de synthesememorie. 

 

Gelet op de beschikking van 25 september 2015, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

26 november 2015. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken I. VAN DEN BOSSCHE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat D. KIRSZENWORCEL 

verschijnt voor de verzoekende partij en van advocaat L. DE WITTE, die loco advocaat C. DECORDIER 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1 Op 11 mei 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging (hierna: de gemachtigde) een beslissing houdende een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13). Dit is de bestreden beslissing, die aan de verzoekende partij ter 

kennis wordt gebracht op 11 mei 2015 en waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“(…) Bevel om het grondgebied te verlaten 

mevrouw: 

naam: V(…) D(…) S(…) F(…), 
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voornaam: S(…) 

geboortedatum: (…) 

geboorteplaats: (…) 

nationaliteit: Brazilië 

 

In voorkomend geval ALIAS 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij zij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

uiterlijk op 10/06/2015. 

 

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: 

 

2° 

 

De vreemdeling die langer in het Rijk verblijft dan de duur van het kort verblijf gemachtigd in toepassing 

van het internationaal akkoord - 08/11/2010 - Agreement between the European Union and the 

Federative Republic of Brazil on short-stay visa waiver for holders of diplomatie, service or official 

passports 

of er niet in slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd. 

 

Betrokkene verblijft reeds sedert 16/12/2014 op het grondgebied van de Schengenstaten. 

 

Bovendien, haar intentie om te huwen geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij kan naar haar 

land terugkeren om een visum te krijgen vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd is. 

(…)” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1 Aan de verzoekende partij werd het voordeel van de kosteloze rechtspleging toegekend, zodat niet 

kan ingegaan worden op de vraag van de verwerende partij om de kosten van het geding ten laste te 

leggen van de verzoekende partij. 

 

2.2 Overeenkomstig artikel 39/81, zevende 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) doet de Raad uitspraak op basis van de synthesememorie, behoudens wat de 

ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen betreft. 

 

3. Over de ontvankelijkheid 

 

3.1 In haar nota met opmerkingen werpt de verwerende partij een exceptie van gebrek aan belang op, 

daar de gemachtigde overeenkomstig artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet niet over een 

discretionaire bevoegdheid beschikt wanneer voormelde bepaling dient toegepast te worden. Tevens 

stelt zij dat sprake is van een herhaald bevel. 

 

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

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

actueel en geoorloofd zijn (RvS 4 augustus 2005, nr. 148.037). 

 

Opdat de verzoekende partij 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 de verzoekende partij bovendien enig voordeel verschaffen en dus een nuttig effect 

sorteren. 

 

3.2.2 De Raad wijst erop dat in casu geen sprake is van een gebonden bevoegdheid waarbij het bestuur 

geen enkele appreciatiemarge zou hebben. De in artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet 

opgenomen verplichting tot het afgeven van een bevel om het grondgebied te verlaten in bepaalde 

gevallen mag immers niet worden begrepen als een verplichting die op automatische wijze en in alle 

omstandigheden geldt (RvV 19 december 2013 (AV), nr. 116 003). In de eerste plaats dient te worden 

vastgesteld dat artikel 7 van de vreemdelingenwet uitdrukkelijk bepaalt dat een bevel kan of moet 

gegeven worden “(o)nverminderd meer voordelige bepalingen vervat in een internationaal verdrag”. 

Zodoende dient de gemachtigde, alvorens het bevel te geven, zich hoe dan ook ervan te vergewissen of 

er geen verdragsbepalingen zijn die de afgifte van het bevel verhinderen. Zo mag geen bevel worden 

gegeven wanneer dat in strijd zou zijn met een aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder 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: het 

EVRM) (cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 206.948). De Raad merkt op dat de verwerende partij in haar 

nota met opmerkingen ook zelf erkent dat de gemachtigde op wettige wijze kan beslissen dat geen 

bevel om het grondgebied te verlaten moet worden afgegeven indien dit bevel een schending van 

hogere rechtsnormen zou impliceren. Verder zal in voorkomend geval ook moeten worden nagegaan of 

het geen minderjarige betreft ten aanzien van wie krachtens artikel 118 van het koninklijk besluit van 8 

oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen enkel een bevel tot terugbrenging kan worden genomen (waarbij dan bovendien 

rekening dient te worden gehouden met het bepaalde in artikel 74/16 van de vreemdelingenwet). 

Daarnaast zal de gemachtigde krachtens artikel 74/13 van de vreemdelingenwet bij het nemen van de 

beslissing tot verwijdering rekening moeten houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en 

familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkene. Er kan dan ook niet worden volgehouden 

dat het de gemachtigde aan elke beoordelingsmarge ontbreekt bij het nemen van de 

verwijderingsmaatregel. Bovendien heeft de verzoekende partij er hoe dan ook een belang bij de 

feitelijke vaststellingen of de juistheid van de conclusies te weerleggen die tot het bestreden bevel 

aanleiding hebben gegeven, ook al legt artikel 7, eerste lid van de vreemdelingenwet in bepaalde 

gevallen (binnen de voormelde grenzen) een verplichting op tot het afgeven van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Bij de beoordeling van de middelen zal in voorkomend geval rekening 

gehouden moeten worden met het feit dat van zulke verplichting sprake is (cf. RvS 29 mei 2009, nr. 

193.654). 

 

Zodoende dient te worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot hetgeen de verwerende partij in haar nota 

met opmerkingen stelt, niet kan worden aangenomen dat de gemachtigde bij een eventuele vernietiging 

van het thans bestreden bevel niet anders vermag dan in uitvoering van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet, opnieuw, na te hebben vastgesteld dat de verzoekende partij langer in het Rijk 

verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 van deze wet bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te 

leveren dat deze termijn niet overschreden werd, een bevel om het grondgebied te verlaten af te geven. 

Mutatis mutandis kan er tevens niet automatisch van worden uitgegaan dat het eerder, definitief 

geworden bevel van 5 augustus 2014 zonder meer uitvoerbaar zal zijn. De verzoekende partij heeft dan 

ook wel degelijk belang bij het aanvechten van het bevel om het grondgebied te verlaten. De exceptie 

van de verwerende partij dient aldus te worden verworpen. 

 

3.3 Het beroep tot nietigverklaring is ontvankelijk. 

 

4. Onderzoek van het beroep 

 

4.1.1 In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de 

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de 

wet van 29 juli 1991), van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, van artikel 5 van de richtlijn 

2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over 

gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van 
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derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (hierna: de Terugkeerrichtlijn), van artikel 41, § 

2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), van de 

hoorplicht, van “het beginsel volgens het welk de administratieve overheid ertoe is gehouden bij het 

nemen van zijn beslissing rekening te houden met alle belangrijke gegevens”, van behoorlijk bestuur, 

het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. Tevens voert zij de schending aan van de 

materiële motiveringsplicht en van “de evenredigheidsvereiste”. 

 

Zij zet in haar synthesememorie het volgende uiteen: 

 

“Verzoekster en haar partner werden uitgenodigd voor “een verhoor bij de politie”. Sommige vragen 

waren in tegenstrijd met het recht op privacy (bvb naar hun intieme leven). Bovendien werd de 

bestreden beslissing betekend aan verzoekster op dezelfde dag en op dezelfde plaats (cel 

schijnhuwelijk) als ze verhoord werd. 

 

Een week voordien, werd verzoekster-in kader van hetzelfde schijnhuwelijk onderzoek “uitgenodigd” 

door de politie De bedoeling daarvan was een vermeende “identificatie”. Toen voelde ze zich totaal 

vernederd en als een crimineel. 

 

De verwerende partij gebruikte ook een list om verzoekster de bestreden beslissing te 

betekenen.Verzoekster concludeert dat er sprake is van zeer tegenstrijdige rechtspraak over een 

fundamenteel mensenrecht. 

 

Verzoekster verwijst ook naar de Omzendbrief van 13 september 2005: de gedwongen uitvoering van 

het bevel om het grondgebied te verlaten kan opgeschort worden tot aan de dag volgend op de dag van 

de huwelijksvoltrekking of tot aan de dag van de(definitieve) weigering om het huwelijk te voltrekken. 

 

Verder beroep zich verzoekster op artArt. 74/ 13 Vreemdelingenwet en van het beginsel van de 

zorgvuldigheidsverplichting dat de Staatssecretaris minstens of en welk gezinsleven tussen verzoekster 

en haar partner voorligt diende te onderzoeken. De bestreden beslissing werd betekend tegelijkertijd 

haar verhoor tot schijnhuwelijk. De staatssecretaris had geen tijd om haar gezinsleven te analyseren. 

Zelfs als in de akte van kennisgeving de woorden “Betrokkenen verklaart, voorafgaandelijk deze 

beslissing, gehoord te zijn “ vermeldt staan, betekent niet dat verzoekster gehoord werd in kader van 

haar gezinsleven. Ze werd “VERHOORD” in kader van een vermoeden tot schijnhuwelijk. 

 

Het dossier werd niet zorgvuldig onderzocht wat een inbreuk is op het zorgvuldigheidsbeginsel 

De verzoekende partij wijst er op dat zij niet werd gehoord door de verwerende partij. Zij stipt aan dat 

indien zij gehoord zou zijn geweest zij er de verwerende partij op had kunnen wijzen dat de bestreden 

beslissing een onderbreking in haar gezinsleven met haar verloofde zou betekenen. Ter zake verwees 

zij naar verschillende arresten van de Raad, waarbij de Raad zich uitspreekt over een schending van 

artikel 41 van het handvest juncto de hoorplicht. 

 

Verzoekster verwijst naar art 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 : de uitdrukkelijke motiveringsplicht 

heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een 

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te 

stellen waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde impliceert dat de opgelegde 

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

Verzoekende partij verwijst dus ook naar de onjuiste, gebrekkige of ontbrekende motivering van de 

bestreden beslissing hetzij schending van de plicht tot materiële motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens verwijt verzoekster aan de administratieve overheid een bondig 

motivering te hanteren, zonder hierbij rekening te houden met de situatie van verzoekster. 

 

Dat de gemachtigde van de Staatssecretarisvoorn Migratie en Asielbeleid dat ook op basis van de 

voorgelegde gegevens, een onredelijke beslissing heeft genomen; 

Op grond van de evenredigheidsvereiste is het nodig dat de motivering evenredig is aan het belang van 

de beslissing. In casu betreft het het bevel het land te verlaten. 

 

De beslissing die slechts erg summier gemotiveerd is, terwijl de gevolgen van deze beslissing voor 

verzoekster en haar dochter erg ingrijpend zijn en moeilijk onderschat kunnen worden. 

(…) 

Verzoekende partij wenst de volgende nieuwe argumenten en repliek toe te voegen : 
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-Eerste middel : Verwerende partij meent dat de bestreden beslissing verbiedt verzoekende partij niet 

om te huwen(blz 5 nota). Dat zij niet in staat is om in het buitenland te huwen. 

 

Zou ze in Brazilië met haar Belgische partner huwen, moet haar Belgische partner naar Brazilië 

verhuizen. Haar partner leeft en werkt in België en heeft hier altijd gewoond heeft.” 

 

4.1.2 In de mate dat de verzoekende partij de schending aanvoert van “het beginsel (…) van behoorlijk 

bestuur” dient erop gewezen te worden dat een schending van “het beginsel (…) van behoorlijk bestuur” 

niet kan worden aangevoerd, maar dat dient gepreciseerd te worden van welk beginsel precies de 

schending wordt ingeroepen. In deze mate is het eerste middel dan ook niet ontvankelijk. Onder ‘middel’ 

moet immers worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

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

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

Zodoende onderzoekt de Raad slechts de schending van de concreet aangehaalde beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn, dient te worden 

vastgesteld dat de verzoekende partij hiernaar slechts in de hoofding van haar eerste middel verwijst, 

maar er in haar uiteenzetting niet verder op ingaat. Gelet op hetgeen hoger met betrekking tot het begrip 

‘middel’ is uiteengezet, is het eerste middel ook in deze mate niet ontvankelijk. 

 

Daar waar de verzoekende partij voor het eerst in haar synthesememorie verwijst naar “de Omzendbrief 

van 13 september 2005”, wijst de Raad erop dat middelen, teneinde de rechten van verdediging van de 

andere partijen te vrijwaren, in het verzoekschrift moeten ontwikkeld worden, tenzij de grondslag ervan 

pas nadien aan het licht is kunnen komen (RvS 3 mei 2011, nr. 212.904; RvS 5 november 2010, nr. 

208.706; RvS 27 oktober 2010, nr. 208.472; RvS 22 april 2010, nr. 203.209; RvS 4 maart 2010, nr. 

201.497; RvS 10 februari 2010, nr. 200.738), in welk geval die middelen ten laatste in het eerst 

mogelijke in de procedureregeling voorziene processtuk moeten worden opgeworpen (RvS 10 februari 

2010, nr. 200 738). In de memorie van toelichting bij de wet van 29 december 2010 houdende diverse 

bepalingen (II) wordt ook expliciet gesteld dat “in de synthesememorie (…) geen nieuwe middelen 

(kunnen) aangevoerd worden” (Parl.St. Kamer 2010-11, nr. 0772/001, 22-23). De wetgever heeft dit 

standpunt uitdrukkelijk in de wet opgenomen door in artikel 39/81, zevende lid van de vreemdelingenwet 

te voorzien dat de Raad uitspraak doet op basis van de synthesememorie “zonder afbreuk te doen aan 

artikel 39/60” van dezelfde wet dat bepaalt dat “(g)een andere middelen mogen worden aangevoerd dan 

die welke in het verzoekschrift of de nota uiteengezet zijn”. Zodoende mag op grond van voormelde 

bepalingen geen nieuw middel in de synthesememorie worden ontwikkeld (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 

227.901). De verzoekende partij laat in haar synthesememorie na uiteen te zetten waarom zij niet reeds 

in haar verzoekschrift dit onderdeel van het eerste middel naar voren heeft gebracht. Dit voor het eerst 

in de synthesememorie aangehaalde onderdeel van het eerste middel is dan ook laattijdig en zodoende 

onontvankelijk (cf. RvS 26 juni 2014, nr. 227.901). 

 

Daar waar de verzoekende partij stelt dat sommige vragen in het kader van “een verhoor bij de politie” in 

tegenstrijd waren met het recht op privacy, dat zij een week voordien in het kader van een schijnhuwelijk 

“uitgenodigd” werd door de politie en zich totaal vernederd en als een crimineel voelde, dient erop 

gewezen te worden dat deze kritiek niet gericht is tegen de bestreden beslissing en dat ook dit 

onderdeel van het eerste middel zodoende onontvankelijk is. Daar waar de verzoekende partij stelt dat 

de bestreden beslissing op dezelfde dag en dezelfde plaats (cel schijnhuwelijk) werd betekend als ze 

verhoord werd, dat ook een list werd gebruikt om haar de bestreden beslissing te betekenen en dat zij 

concludeert dat sprake is van “zeer tegenstrijdige rechtspraak over een fundamenteel mensenrecht”, 

dient te worden vastgesteld – nog los van de vaststelling dat een eventueel gebrek in de betekening de 

wettigheid van de genomen beslissing niet aantast en geen invloed heeft op het rechtmatig karakter 

ervan – dat de verzoekende partij geenszins uiteenzet op welke manier sprake zou zijn van een “list” en 

waarop zij juist doelt met haar verwijzing naar “zeer tegenstrijdige rechtspraak over een fundamenteel 

mensenrecht”. Gelet op hetgeen hoger met betrekking tot het begrip ‘middel’ is uiteengezet, is het 

eerste middel ook in deze mate niet ontvankelijk. 

 

Vervolgens beroept de verzoekende partij zich op artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en op “het 

beginsel van de zorgvuldigheidsverplichting”. 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; 
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RvS 14 februari 2006, nr. 154.954). Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat de 

administratie bij het nemen van een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op 

alle daarin vervatte dienstige stukken. Zodoende kan aangenomen worden dat de verzoekende partij 

ook daar waar zij in de hoofding van het eerste middel naar “het beginsel volgens het welk de 

administratieve overheid ertoe is gehouden bij het nemen van zijn beslissing rekening te houden met 

alle belangrijke gegevens” verwijst, doelt op het zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

Artikel 74/13 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:  

 

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

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

onderdaan van een derde land.” 

 

De verzoekende partij voert aan dat de gemachtigde diende te onderzoeken of en welk gezinsleven 

tussen haar en haar partner voorligt. Zij stelt dat de bestreden beslissing tegelijkertijd met haar “verhoor 

tot schijnhuwelijk” werd betekend en dat de staatssecretaris geen tijd had om haar gezinsleven te 

analyseren. Er dient echter op gewezen te worden dat de bestreden beslissing een uitdrukkelijke 

overweging met betrekking tot het gezinsleven van de verzoekende partij met haar partner bevat, met 

name: “Bovendien, haar intentie om te huwen geeft haar niet automatisch recht op verblijf. Zij kan naar 

haar land terugkeren om een visum te krijgen vanaf het moment dat er een huwelijksdatum vastgelegd 

is”. De verzoekende partij gaat op dit onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing in het 

geheel niet in, zodat moet worden vastgesteld dat zij niet duidelijk maakt op welke manier deze 

overweging niet zou volstaan in het licht van voormeld artikel 74/13. Ook laat zij na aan te geven op 

grond waarvan zij aanneemt dat de gemachtigde haar dossier niet zorgvuldig onderzocht heeft, nu uit 

de bestreden beslissing uitdrukkelijk blijkt dat de gemachtigde wel degelijk rekening heeft gehouden met 

de intentie van de verzoekende partij om te huwen. Een schending van artikel 74/13 van de 

vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel wordt dan ook niet aannemelijk gemaakt. 

 

Vervolgens voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 41 van het Handvest juncto de 

hoorplicht. 

 

Voormeld artikel 41 luidt als volgt: 

 

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

instellingen en organen van de Unie worden behandeld. 

 

2. Dit recht behelst met name: 

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

maatregel wordt genomen, 

(…)” 

 

Vooreerst merkt de Raad op dat uit de bewoordingen van dit artikel duidelijk volgt dat deze bepaling niet 

is gericht tot de lidstaten, maar uitsluitend tot de instellingen, organen en instanties van de Unie (HvJ 17 

juli 2014, C-141/12, Y.S., pt. 67), zodat de verzoekende partij zich niet dienstig rechtstreeks op artikel 41 

van het Handvest kan beroepen. Het hoorrecht maakt echter wel integraal deel uit van de eerbiediging 

van de rechten van verdediging, dat een algemeen beginsel van Unierecht is (HvJ 5 november 2014, C-

166/13, Mukarubega, pt. 45; HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 81).  In de mate dat het betoog 

van de verzoekende partij in deze zin kan begrepen worden, wijst de Raad op het volgende.  

 

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

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

voordat een besluit wordt genomen dat zijn belangen op nadelige wijze kan beïnvloeden (HvJ 22 

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

 

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft de regel dat aan de adressaat van een 

bezwarend besluit de gelegenheid moet worden gegeven om zijn opmerkingen kenbaar te maken 

voordat dit besluit wordt genomen, tot doel de bevoegde autoriteit in staat te stellen naar behoren 

rekening te houden met alle relevante elementen. Die regel beoogt met name, ter verzekering van de 

effectieve bescherming van de betrokken persoon, deze laatste in staat te stellen om een vergissing te 

corrigeren of individuele omstandigheden aan te voeren die ervoor pleiten dat het besluit wordt 
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genomen, niet wordt genomen of dat in een bepaalde zin wordt besloten (HvJ 18 december 2008, C-

349/07, Sopropé, pt. 49). 

 

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

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

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

Sopropé, pt. 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en concrete wijze te motiveren 

zodat betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, vormt dus het uitvloeisel van 

het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging (HvJ 22 november 2012, C-277/11, 

M.M., pt. 88). 

 

Volgens de rechtspraak van het Hof moet het recht om te worden gehoord, worden geëerbiedigd, ook al 

voorziet de toepasselijke wetgeving niet uitdrukkelijk in een dergelijke formaliteit (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 32; HvJ 22 november 2012, C-277/11, M.M., pt.  86;  HvJ 18 

december 2008, C-349/07, Sopropé, pt. 38). 

 

De verplichting tot eerbiediging van de rechten van de verdediging van de adressaten van besluiten die 

hun belangen aanmerkelijk raken, rust op de administratieve overheden van de lidstaten wanneer zij 

maatregelen of beslissingen nemen die binnen de werkingssfeer van het Unierecht vallen (HvJ 10 

september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., pt. 35). 

 

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., pt. 85 en de daar aangehaalde rechtspraak). 

 

In casu wordt aan de verzoekende partij een bevel om het grondgebied te verlaten gegeven, in 

toepassing van artikel 7 van de 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. 53 1825/001, 23). Het staat buiten kijf 

dat de bestreden beslissing als een bezwarend besluit moet worden aangemerkt dat de belangen van 

de betrokken vreemdeling ongunstig kan beïnvloeden.  

 

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

 

De Raad stelt vast dat de voorwaarden waaronder het hoorrecht van vreemdelingen met betrekking tot 

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 de Terugkeerrichtlijn, zijn 

vastgesteld. 

 

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 

effectiviteitsbeginsel. 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 de Terugkeerrichtlijn (HvJ 10 september 

2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ptn. 35-36). 

 

Niettemin blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof dat de grondrechten, zoals de eerbiediging van de 

rechten van verdediging, geen absolute gelding hebben, maar beperkingen kunnen bevatten, mits deze 

werkelijk beantwoorden aan de doeleinden van algemeen belang die met de betrokken maatregel 

worden nagestreefd, en, het nagestreefde doel in aanmerking genomen, geen onevenredige en 

onduldbare ingreep impliceren waardoor de gewaarborgde rechten in hun kern worden aangetast (HvJ 

26 september 2013, C-418/11, Texdata Software, pt. 84; HvJ 10 september 2013, G. en R., C-383/13 

PPU, pt. 33; HvJ 18 maart 2010, Alassini e.a., C-317/08 t.e.m. C-320/08, pt. 63). 

 

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., pt. 34). 
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Het is dus in de algehele context van de rechtspraak van het Hof over het hoorrecht en het stelsel van 

de terugkeerrichtlijn, 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., pt. 37). 

 

In casu stelt de Raad vast dat noch de Terugkeerrichtlijn, noch de toepasselijke nationale regelgeving 

voorziet in een specifieke procedure om te waarborgen dat illegaal verblijvende derdelanders 

voorafgaand aan de vaststelling van een terugkeerbesluit worden gehoord. 

 

Het gegeven dat de toepasselijke regelgeving – Unierechtelijke dan wel nationaalrechtelijke – een 

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

Terugkeerrichtlijn. 

 

Verder wijst de Raad erop 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., pt. 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, C-301/87, Frankrijk/Commissie, pt. 31, 

van 5 oktober 2000, C-288/96, Duitsland/Commissie, pt. 101, van 1 oktober 2009, C-141/08 P, Foshan 

Shunde Yongjian Housewares & Hardware, pt. 94 en van 6 september 2012, C-96/11 P, Storck, pt. 80).  

 

Hieruit volgt dat, zoals de verwerende partij in haar nota met opmerkingen ook aangeeft, 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., pt. 39).  

 

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

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

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

andere afloop had kunnen hebben, met name omdat de verzoekende partij in casu specifieke 

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

om het grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, 

M.G. e.a., pt. 40). 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij slechts stelt dat zij, indien zij gehoord zou 

zijn geweest, de gemachtigde erop had kunnen wijzen dat de bestreden beslissing een onderbreking in 

haar gezinsleven met haar verloofde zou betekenen. Er dient echter op gewezen te worden dat uit de 

hogere uiteenzetting met betrekking tot artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en het 

zorgvuldigheidsbeginsel reeds is gebleken dat de gemachtigde op de hoogte was van de intentie om te 

huwen van de verzoekende partij en zodoende van het feit dat zij een verloofde heeft. Bovendien erkent 

de verzoekende partij in haar synthesememorie uitdrukkelijk dat zij voorafgaandelijk aan het nemen van 

de bestreden beslissing werd gehoord, hetgeen ook blijkt uit de akte van kennisgeving, waarin verwezen 

wordt naar het door de politie van Antwerpen ingevulde administratief verslag. In dit administratief 

verslag vreemdelingencontrole van 11 mei 2015 wordt aangegeven dat de verzoekende partij ten burele 

komt om een verklaring af te leggen in verband met haar aanvraag tot een huwelijk met B. A. De Raad 

merkt in dit verband overigens op dat de verzoekende partij en haar verloofde blijkens het administratief 

dossier ook reeds eerder, op 6 februari 2015, werden gehoord in het kader van het onderzoek 

schijnhuwelijk. De verzoekende partij meent in haar synthesememorie dat zij niet gehoord werd in het 

kader van haar gezinsleven, maar verhoord werd in het kader van een vermoeden tot schijnhuwelijk, 

maar zij laat na uiteen te zetten op welke manier een verhoor met betrekking tot een vermoeden tot 

schijnhuwelijk geen verband zou houden met haar gezinsleven. Ten slotte benadrukt de Raad nogmaals 

dat uit de bestreden beslissing uitdrukkelijk blijkt dat de gemachtigde reeds op de hoogte was van de 

intentie om te huwen van de verzoekende partij. Zelfs al zou aangenomen worden dat de verzoekende 

partij niet (terdege) werd gehoord, maakt zij derhalve hoe dan ook niet aannemelijk dat, mocht zij voor 

het nemen van de bestreden beslissing (terdege) zijn gehoord, de besluitvorming aangaande het 

opleggen van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten, een andere afloop had kunnen 

hebben, zodat zij een schending van het hoorrecht als algemeen beginsel van Unierecht niet 

aannemelijk maakt. 
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Met betrekking tot de hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur wijst de Raad erop dat dit beginsel 

inhoudt dat tegen niemand een ernstige maatregel kan worden genomen die gesteund is op zijn 

persoonlijk gedrag en die van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten zonder dat hem de 

mogelijkheid wordt geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. Het thans bestreden 

bevel om het grondgebied te verlaten vloeit voort uit de toepassing van artikel 7, eerste lid, 2° van de 

vreemdelingenwet. Het betreft de louter feitelijke vaststelling dat de verzoekende partij langer in het Rijk 

verblijft dan de duur van het kort verblijf waartoe zij in toepassing van het “internationaal akkoord - 

08/11/2010 - Agreement between the European Union and the Federative Republic of Brazil on short-

stay visa waiver for holders of diplomatie, service or official passports” gemachtigd was, en is derhalve 

niet gestoeld op het persoonlijk gedrag van de verzoekende partij zoals begrepen in voornoemd 

beginsel van behoorlijk bestuur (cf. RvS 30 november 2009, nr. 198.379; RvS 23 november 2009, nr. 

198.143; RvS 6 mei 2009, nr. 193.074). De hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur is in casu dan 

ook niet van toepassing, zodat de verzoekende partij er zich niet dienstig op kan beroepen. Bovendien 

heeft het vervullen van de hoorplicht hoe dan ook slechts zin voor zover het horen van de betrokkene de 

overheid informatie kan opleveren die haar behoedt voor een vals beeld van de feiten of die haar 

appreciatie van de feiten kan beïnvloeden (RvS 21 juni 1999, nr. 81.126). Met andere woorden kan het 

niet voldoen aan de hoorplicht slechts dan tot de vernietiging van de aan de verzoekende partij 

opgelegde nadelige beslissing leiden indien zij bij het vervullen van haar hoorrecht informatie kan 

aanreiken op grond waarvan de gemachtigde had kunnen overwegen om deze nadelige beslissing niet 

te nemen dan wel een minder nadelige beslissing te nemen. Hoger werd echter reeds vastgesteld dat 

de gemachtigde reeds op de hoogte was van het element waarvan de verzoekende partij in haar 

synthesememorie stelt dat zij hierop zou gewezen hebben, mocht zij gehoord zijn geweest. De 

verzoekende partij maakt een schending van de hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur derhalve 

hoe dan ook niet aannemelijk, zelfs als dit beginsel in casu van toepassing zou zijn. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 dient 

erop gewezen te worden dat voormelde bepalingen de administratieve overheid verplichten in de akte 

de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dit 

op “afdoende” wijze. Het afdoende karakter van de motivering betekent dat de motivering pertinent moet 

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

moet zijn, dit wil zeggen dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing te dragen. De 

belangrijkste bestaansreden van de motiveringsplicht, zoals die wordt opgelegd door de wet van 29 juli 

1991, bestaat erin dat de betrokkene in de hem aanbelangende beslissing zelf de motieven moet 

kunnen aantreffen op grond waarvan ze werd genomen, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen 

uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te bestrijden (cf. RvS 9 

september 2015, nr. 232.140).  

 

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing 

kunnen worden gelezen, zodat de verzoekende partij niet kan voorhouden dat de juridische en feitelijke 

overwegingen die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, niet in deze beslissing zouden 

opgenomen zijn. In deze mate maakt zij een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 

1991 niet aannemelijk. 

 

De materiële motiveringsplicht houdt in dat iedere administratieve rechtshandeling moet steunen op 

deugdelijke motieven, dit zijn motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren bewezen is en die in 

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 5 december 

2011, nr. 216.669; RvS 20 september 2011, nr. 215.206; RvS 14 juli 2008, nr. 185.388). De materiële 

motivering vereist met andere woorden dat voor elke administratieve beslissing rechtens aanvaardbare 

motieven met een voldoende feitelijke grondslag moeten bestaan. 

 

Bij de beoordeling van de materiële motivering behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad zijn 

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

wettelijk toezicht enkel bevoegd na te gaan of deze overheid bij de 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 (RvS 7 december 2001, nr. 101.624). 

 

De voorgehouden schending van de materiële motiveringsplicht (en de vraag of sprake is van een 

afdoende motivering) wordt onderzocht in het licht van de bepaling waarop de bestreden beslissing 

steunt, met name artikel 7, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: 
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“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 : 

2° wanneer hij langer in het Rijk verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in 

slaagt het bewijs te leveren dat deze termijn niet overschreden werd;” 

 

De verzoekende partij meent dat de motivering onjuist, gebrekkig of ontbrekend is (zij ziet hierin ook een 

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel), en dat deze bondig is, zonder rekening te houden met haar 

situatie.  

 

De Raad wijst erop dat de verzoekende partij de in de bestreden beslissing opgenomen motivering niet 

betwist. De door de gemachtigde gemaakte vaststelling met betrekking tot het overschrijden van de 

termijn van het kort verblijf waartoe de verzoekende partij gemachtigd was, volstaat – gelet op het 

bepaalde in voormeld artikel 7, eerste lid, 2° – om de bestreden beslissing te schragen. Hoger werd 

reeds vastgesteld dat de verzoekende partij ook op het onderdeel van de motivering met betrekking tot 

haar intentie om te huwen in het geheel niet ingaat. Met haar theoretische betoog laat de verzoekende 

partij na uiteen te zetten, laat staan aan te tonen, op welke manier de motivering onjuist, gebrekkig, 

ontbrekend of (te) bondig zou zijn, en dat geen rekening zou zijn gehouden met haar situatie.  

 

Ten slotte stelt de verzoekende partij dat de bestreden beslissing onredelijk is en dat de motivering 

evenredig moet zijn met het belang van de beslissing. Zij geeft aan dat de bestreden beslissing erg 

summier gemotiveerd is, terwijl de gevolgen ervan voor haar en haar dochter erg ingrijpend zijn en 

moeilijk onderschat kunnen worden. 

 

Het evenredigheidsbeginsel als concrete toepassing van het redelijkheidsbeginsel laat de Raad niet toe 

het oordeel van het bestuur over te doen, maar enkel om het onwettig te bevinden indien het tegen alle 

redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het 

dispositief volkomen ontbreekt. Het redelijkheidsbeginsel is slechts geschonden wanneer men op zicht 

van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van een bepaalde 

keuze is kunnen komen. Met andere woorden, om het redelijkheidsbeginsel geschonden te kunnen 

noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood kan 

geloven dat ze werkelijk genomen is (cf. RvS 20 september 1999, nr. 82.301). 

 

Gelet op hetgeen hoger werd vastgesteld in het kader van de materiële motivering, stelt de Raad vast 

dat de verzoekende partij met haar betoog niet aannemelijk maakt dat de motivering te summier 

gemotiveerd zou zijn en dat de gemachtigde de gevolgen voor haar zou hebben onderschat. Daar waar 

de verzoekende partij verwijst naar (de gevolgen voor) haar dochter, dient te worden vastgesteld dat de 

dochter van de verzoekende partij niet het voorwerp van de bestreden beslissing uitmaakt en dat de 

verzoekende partij in het geheel niet uiteenzet op welke gevolgen voor haar dochter zij precies doelt. 

 

Daar waar de verzoekende partij als repliek op de nota met opmerkingen – met name daar waar de 

verwerende partij stelt dat de bestreden beslissing haar niet verbiedt te huwen – stelt dat zij niet in staat 

is om in het buitenland te huwen, dat, zou zij in Brazilië met haar Belgische partner huwen, deze partner 

naar Brazilië zou moeten verhuizen, en dat haar partner in België leeft en werkt en hier altijd gewoond 

heeft, is in het licht van de in de bestreden beslissing opgenomen motivering niet relevant, daar de 

gemachtigde geenszins stelt dat de verzoekende partij in Brazilië dient te huwen en dat haar Belgische 

partner naar Brazilië dient te verhuizen. Er wordt in tegendeel gesteld dat de verzoekende partij in haar 

land van herkomst een visum kan aanvragen, vanaf het moment dat een huwelijksdatum is vastgelegd. 

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, “de 

evenredigheidsvereiste” en het redelijkheidsbeginsel wordt niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het eerste middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4.2.1 In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan 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: het 

EVRM). 
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Zij zet in haar synthesememorie het volgende uiteen: 

 

“Verder voert verzoeker aan dat indien hij niet bij zijn Belgische partner, in België, kan blijven 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: EVRM) en artikel 22 van de Grondwet geschonden worden. Het EVRM primeert op de 

vreemdelingenwet. 

 

Dat volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de te nemen 

maatregel moet getoetst worden aan de noodzakelijkheid ervan in een democratische samenleving; 

namelijk de proportionaliteit tussen de maatregel en het beoogde doel. 

Het betekent dat de uitwijzende staat een groter voordeel moet hebben bij de uitwijzing dan het nadeel 

dat betrokkene hierdoor ondervindt. 

 

Verder stelt verzoekster dat het voor haar niet mogelijk is om een gezinsleven te hebben in een ander 

land dan België, nl. de Belgische partner hier woont (en altijd gewoond heeft) en werkt. 

 

Verzoekende partij wenst de volgende nieuwe argumenten en repliek toe te voegen : 

(…) 

-Tweede middel : Volgens verwerende partij weigeringsbeslissing werd op 26/05/2015 betekend en 

verzoekster legt ze geen enkel stuk om te doen aannemen dat ze een echte relatie zou hebben met dhr 

B(…) (blz 8 nota). 

 

De weigeringsbeslissing dateert van 26/05/2015, maar werd pas op 27/05 gezonden (zie omslag in 

bijlage-stuk 5). Op 3/06/2015 heeft de postbode zich aangebonden bij verzoekstershuis. Pas op 18 juni 

kon ze haar weigeringsbeslissing bij de post gaan halen en kennisnemen.. De dagvaarding tegen de 

weigeringsbeslissing werd pas op 25/06/2015 betekend (zie stuk 4). Het verzoekschrift bij de zetelende 

Raad/rechtbank (RVV) werd op 10/06/2015 ingediend.” 

 

4.2.2 Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

“1. Eenieder 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.”  

 

Wanneer een risico van schending van het respect voor het gezinsleven wordt aangevoerd, kijkt de 

Raad in de eerste plaats na of er een gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te 

onderzoeken of  de verzoekende partij zich kan beroepen op artikel 8 van het EVRM. Bij de beoordeling 

of er al dan niet sprake is van een gezinsleven dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (cf. EHRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 21; EHRM 31 oktober 

2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk, § 25).  

 

In casu stelt de Raad vast dat in de bestreden beslissing verwezen wordt naar de intentie om te huwen 

van de verzoekende partij, zodat niet blijkt dat de gemachtigde een gezinsleven van de verzoekende 

partij met haar verloofde op het moment van het nemen van de bestreden beslissing betwistte. In de 

nota met opmerkingen wijst de verwerende partij op de weigeringsbeslissing van 26 mei 2015 van de 

ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te voltrekken en dat sprake is van een schijnrelatie, 

maar in dit verband dient erop gewezen te worden dat laatstgenoemde beslissing dateert van na de 

bestreden beslissing van 11 mei 2015, zodat de gemachtigde hiermee geen rekening kon hebben 

gehouden bij het nemen van het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten en de Raad zijn 

toetsing slechts kan doorvoeren in het licht van het gezinsleven zoals dit voorlag op het tijdstip van het 

nemen van de bestreden beslissing. Op het betoog van de verzoekende partij als repliek op de nota met 

opmerkingen aangaande het ogenblik van daadwerkelijke kennisname van voormelde 

weigeringsbeslissing van 26 mei 2015 dient dan ook niet te worden ingegaan. Op het bestaan van enig 

privéleven beroept de verzoekende partij zich in casu niet. 
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De Raad herinnert eraan dat artikel 8 van het EVRM erop gericht is om het individu te beschermen 

tegen een willekeurige overheidsinmenging in het gezinsleven.  

 

Evenwel benadrukt de Raad (zo ook de verwerende partij in haar nota met opmerkingen) dat het door 

artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het gezins- en privéleven niet absoluut is. 

Inzake immigratie heeft het EHRM bij diverse gelegenheden eraan 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). 

 

Betreft het, zoals in casu, een situatie van eerste toelating – aan de verzoekende partij wordt immers 

geen bestaand verblijfsrecht ontnomen –, geschiedt er geen toetsing aan de hand van artikel 8, tweede 

lid van het EVRM, maar moet volgens het EHRM worden onderzocht of er een positieve verplichting is 

voor de staat om het recht op gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 

63). Dit geschiedt aan de hand van de ‘fair balance’-toets, dit is een billijke afweging. 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, eerste lid van het EVRM (EHRM 17 oktober 1986, Rees/Verenigd Koninkrijk, § 37). Het 

betoog van de verzoekende partij aangaande het tweede lid van voormeld artikel 8 is dan ook niet 

dienstig. 

 

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

omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggend individueel geval. In het kader van een billijke 

afweging worden 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. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen van 

immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, Nuñez/Noorwegen, § 

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, Antwi e.a./Noorwegen, § 

89).  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich in casu beperkt tot een hoofdzakelijk theoretische 

uiteenzetting en slechts concreet aanhaalt dat het voor haar niet mogelijk is om een gezinsleven te 

hebben in een ander land dan België, dat haar Belgische partner hier woont (en altijd gewoond heeft) en 

werkt. In de eerste plaats dient – zoals reeds is gebleken uit de bespreking van het eerste middel – erop 

gewezen te worden dat in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt gewezen op de intentie om te 

huwen van de verzoekende partij, maar dat daarbij gesteld wordt dat deze intentie haar niet automatisch 

recht op verblijf geeft en dat zij kan terugkeren naar haar land om een visum te krijgen vanaf het 

moment dat er een huwelijksdatum is vastgelegd. De verzoekende partij gaat op deze motivering in het 

kader van haar tweede middel in het geheel niet in en laat dan ook na uiteen te zetten op grond 

waarvan zij aanneemt dat deze overweging in het licht van artikel 8 van het EVRM niet zou volstaan. 

Hoger, in het kader van het eerste middel, werd reeds vastgesteld dat het in het licht van de in de 

bestreden beslissing opgenomen motivering niet relevant is dat de Belgische partner van de 

verzoekende partij hier woont (en altijd gewoond heeft) en hier werkt, daar de gemachtigde geenszins 

stelt dat de verzoekende partij haar gezinsleven in Brazilië zou moeten uitoefenen en integendeel wijst 

op het feit dat de verzoekende partij in haar land van herkomst een visum kan aanvragen, vanaf het 

moment dat een huwelijksdatum is vastgelegd. Voor het overige herinnert de Raad in dit verband eraan 

dat het EHRM stelt dat Staten het recht hebben om te vereisen van vreemdelingen die een verblijfsrecht 

of verblijfsmachtiging wensen op hun grondgebied, dat zij een passende aanvraag indienen in het 
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buitenland. Staten hebben geen verplichting om vreemdelingen het resultaat van de behandeling van 

hun aanvraag op hun grondgebied te laten afwachten (EHRM, 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland, § 

101 en EHRM, 9 oktober 2012, Djokaba Lambi Longa/Nederland, § 81). De verzoekende partij toont 

met haar beknopte betoog niet aan dat haar partner haar niet tijdelijk zou kunnen vergezellen noch toont 

zij aan dat een eventuele tijdelijke scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke 

formaliteiten ter voldoening van de wettelijke bepalingen, haar gezinsleven in die mate verstoort dat er 

sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM. Met haar betoog maakt de verzoekende 

partij dan ook geenszins concreet aannemelijk dat de bestreden beslissing voormeld artikel 8 van het 

EVRM zou schenden. 

 

Het tweede middel is ongegrond. 

 

4.3.1 In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van het recht op huwen en van 

het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uit de artikelen 12 en 13 van het EVRM, en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Zij zet in haar synthesememorie het volgende uiteen: 

 

“In een nieuwe derde middel voert verzoekster een schending aan van de het recht op huwen en het 

recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uit de artikelen 12 en 13 van het EVRM en van het 

redelijkheidsbeginsel. 

 

Tegen de huwelijksweigering van de burgerlijke stand van Antwerpen dd. 26/05/2015. Gingen 

verzoekster en haar partner hiertegen in beroep, en op 25 juni 2015 werd een dagvaarding aan de 

ambtenaar van de Burgerlijk stand betekend (artikel 167, laatste lid B.W. iuncto 1253ter/4, §2, °6 Ger. 

W.) Deze zaak wordt op de inleidingszitting van 3 september 2015 behandeld en mogelijk uitgesteld, ten 

einde partijen de mogelijkheid te geven om hierover nader te concluderen. Thans staat de zaak dus 

voor behandeling, en ligt er nog geen definitieve beslissing voor. 

 

Verzoekster heeft het recht om in België te blijven, tijdens een procedure waarvan zijzelf het voorwerp 

uitmaakt, in afwachting van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing. Artikel 16 van de 

UVRM, artikel 12 van het EVRM evenals artikel 23 van het IVBP, garandeert bovendien aan elke burger 

in principe het recht om in het huwelijk te treden. Door verzoekster uit te wijzen, wordt dan ook flagrant 

afbreuk gedaan aan verzoekster haar recht om te huwen, en het rechtsmiddel van verzoekster om tegen 

de weigeringsbeslissing in beroep te gaan, minstens dus de procedure regelmatig te kunnen voltooien, 

in afwachting van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing. Voor verzoekster is het dan 

ook kennelijk onredelijk om te gaan stellen dat de zij een visum kan aanvragen, terwijl intussen een 

weigering beslissing (te trouwen) heeft. Gelet op de opgelegde voorwaarden van de Vreemdelingenwet, 

kan een aanvraag in toepassing van gezinshereniging of een aanvraag tot het verkrijgen van een visum, 

in de regel niet worden ingewilligd wanneer er een weigeringsbeslissing is valt. De beslissing van 

verweerster maakt dan ook in alle omstandigheden een schending uit van het redelijkheidsbeginsel. Het 

derde middelis bijgevolg eveneens ernstig.” 

 

4.3.2 Er dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij in haar synthesememorie zelf aangeeft 

dat het derde middel een nieuw middel betreft. Ook ter terechtzitting van 26 november 2015 erkent zij – 

als antwoord van de vraag van de waarnemend voorzitter naar de ontvankelijkheid van dit middel – dit 

uitdrukkelijk, maar stelt zij dat dit middel is gebaseerd op het EVRM, dat dit tot de openbare orde 

behoort en het middel volkomen ontvankelijk is. Zij voegt toe dat dit ook de geldigheid van de 

synthesememorie niet kan aantasten, want het betreft een repliek op wat in de nota met opmerkingen 

wordt gesteld aangaande het verzoekschrift. 

 

In het kader van het eerste middel werd reeds vastgesteld dat op grond van artikel 39/81 juncto artikel 

39/60 van de vreemdelingenwet geen nieuw middel in de synthesememorie mag worden ontwikkeld, 

tenzij de grondslag ervan pas nadien aan het licht is kunnen komen. In casu dient te worden vastgesteld 

dat de verzoekende partij in haar betoog verwijst naar de weigeringsbeslissing van 26 mei 2015 om het 

huwelijk te voltrekken en op het feit dat zij en haar partner hiertegen op 25 juni 2015 beroep hebben 

ingesteld.  

 

In de mate dat het derde middel in het algemeen betrekking heeft op het recht op huwen, zoals dit 

voortvloeit uit artikel 12 van het EVRM (en – daargelaten de vraag naar de directe werking van deze 

bepalingen – tevens artikel 16 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en artikel 23 
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van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten), en in 

dit verband tevens op het redelijkheidsbeginsel, dient erop gewezen te worden dat het laattijdig is. De 

huwelijksaangifte van de verzoekende partij en haar partner dateert blijkens het administratief dossier 

immers reeds van 16 januari 2015 en zodoende van voor de bestreden beslissing van 11 mei 2015, 

zodat niet valt in te zien waarom de verzoekende partij zich niet reeds in haar verzoekschrift op een 

recht op huwen (en daaraan gekoppeld het redelijkheidsbeginsel) heeft beroepen. Ter terechtzitting van 

26 november 2015 stelt zij dat het nieuwe middel is gebaseerd op het EVRM en dat dit van openbare 

orde is, maar zij laat na aan te geven, laat staan aan te tonen, op grond waarvan zij aanneemt dat 

middelen van openbare orde voor het eerst in de synthesememorie kunnen ontwikkeld worden en dat 

artikel 12 van het EVRM van openbare orde zou zijn. Zodoende maakt zij niet aannemelijk dat het derde 

middel, in de mate dat het als laattijdig moet beschouwd worden, ontvankelijk zou zijn. 

 

In de mate dat het derde middel betrekking heeft op de beroepsprocedure die thans hangende is tegen 

de weigeringsbeslissing van 26 mei 2015 van de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te 

voltrekken, dient te worden vastgesteld dat deze beroepsprocedure blijkens de bij de synthesememorie 

gevoegde dagvaarding slechts werd ingeleid op 25 juni 2015 en zodoende dateert van na het indienen 

van het verzoekschrift op 11 juni 2015. Zodoende kon de verzoekende partij een schending van de 

artikelen 12 en 13 van het EVRM en van het redelijkheidsbeginsel, althans in de mate dat deze verband 

houdt met voormelde beroepsprocedure, niet eerder opwerpen. Er dient echter te worden vastgesteld 

dat zowel voormelde weigeringsbeslissing van 26 mei 2015 (dit in tegenstelling tot hetgeen de 

verwerende partij ter terechtzitting beweert) als het op 25 juni 2015 ingestelde beroep als het ter 

terechtzitting van 26 november 2015 neergelegde stuk waaruit blijkt dat voormeld beroep op 16 juni 

2016 op zitting komt, dateren van na de bestreden beslissing van 11 mei 2015. Zodoende kan de 

verzoekende partij niet voorhouden dat de gemachtigde met deze elementen rekening had kunnen 

houden op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing en kan zij dan ook niet voorhouden 

dat de bestreden beslissing op grond van deze elementen de artikelen 12 en 13 van het EVRM zou 

schenden. Om dezelfde reden kan zij niet voorhouden dat het kennelijk onredelijk zou zijn om te stellen 

dat zij een visum kan aanvragen, terwijl intussen een weigeringsbeslissing (te trouwen) werd genomen, 

zodat ook een schending van het redelijkheidsbeginsel niet kan voorliggen. Ten slotte is om dezelfde 

reden ook het betoog van de verzoekende partij ter terechtzitting, waarin zij verwijst naar de procedure 

tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand die voorkomt op 16 juni 2016 en zij stelt dat het niet 

opgaat reeds bevelen te geven, daar waar de situatie rechtens nog niet duidelijk en klaar is, en dat zij 

het recht en de plicht heeft aanwezig te zijn om haar rechten te verdedigen, hoe dan ook niet dienstig.  

 

Het derde middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond. 

 

4.4 De verzoekende partij heeft geen gegrond middel aangevoerd dat kan leiden tot de nietigverklaring 

van de bestreden beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien januari tweeduizend zestien door: 

 

mevr. I. VAN DEN BOSSCHE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS I. VAN DEN BOSSCHE 


