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 nr. 169 888 van 15 juni 2016 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 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 IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 24 augustus 2015 

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

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

Vereenvoudiging van 4 juni 2015 waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 

9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen onontvankelijk wordt verklaard en 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 augustus 2015 met 

refertenummer X. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 22 maart 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2016. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. VAN EECKE loco advocaat S. 

PELGRIMS DE BIGARD 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 2 maart 2015 dient de verzoekende partij een aanvraag in om machtiging tot verblijf op grond 

van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). 
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1.2. Op 4 juni 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf vermeld 

in punt 1.1. onontvankelijk wordt verklaard. Dit is de eerste bestreden beslissing waarvan de motieven 

luiden als volgt: 

 

“Onder verwijzing naar de aanvraag om machtiging tot verblijf die op datum van 02.03.2015 werd 

ingediend door: 

 

(…) 

 

in toepassing van artikel 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij artikel 4 van 

de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980, deel ik u mee dat dit 

verzoek onontvankelijk is. 

 

Reden(en): 

 

De aangehaalde elementen vormen geen buitengewone omstandigheid waarom de betrokkene de 

aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de gewone procedure namelijk via de 

diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het 

buitenland. 

 

Betrokkene haalt aan dat hij een relatie heeft met mevrouw Annick Van Gysegem , ze wachten op de 

erkenning van hun huwelijk . Deze elemenen kunnen echter niet aanvaard worden als een 

buitengewone omstandigheid daar betrokkene niet aantoont waarom dit hem zou beletten om tijdelijk 

terug te keren en aldaar zijn aanvraag in te dienen. Een tijdelijke scheiding van partner verhindert 

betrokkene niet om de aanvraag in het land van herkomst in te dienen. Van zodra immers betrokkene 

zich in zijn land van herkomst of een land daartoe gemachtigd in het bezit heeft gesteld van de 

documenten vereist om tot binnenkomst in het Rijk te worden toegelaten, staat het hem vrij zich 

opnieuw met zijn gezin te verenigen. 

 

Wat de vermeende schending van art. 8 EVRM betreft kan worden gesteld dat de terugkeer naar het 

land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien 

van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van 

herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering 

van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone 

sociale relaties vallen niet onder de bescherming van art 8. 

In zijn arrest dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen het volgende: "De Raad wijst 

er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster 

zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." 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). De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. Ten slotte 

lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het 

land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het 

kader van zijn aanvraag tot regularisatie. 

 

Wat betreft het gegeven dat betrokkene en zijn partner hun kind hebben verloren, vormen geen 

buitengewone omstandigheiden die de aanvraag in België kunnen rechtvaardigen, aangezien 

betrokkene steeds een aanvraag kan indienen in het land van herkomst om een visum te verkrijgen voor 

Kort Verblijf. Zo beschikken hij over de mogelijkheid om het graf van het kind periodiek te komen 

bezoeken.” 

 

1.3. Op 4 juni 2015 neemt de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging een beslissing houdende een bevel om het grondgebied te verlaten. 

Dit is de tweede bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt: 

 

“De heer: 

 

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

die het Schengenacquis ten volle toepassen1, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven,  

 

binnen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving. 

 

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 op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: niet in het bezit van een geldig visum ” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

2.1. In wat kan beschouwd worden als een enig 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 

bestuurshandelingen, van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, van de artikelen 8 en 12 van 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) en van het 

beginsel van behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partij zet haar enig middel uiteen als volgt: 

 

“EN CE QUE la partie adverse fait valoir que- en ce qui concerne l’atteinte à l’article 8 de la CEDH, il 

peut être considéré que le retour au pays d’origine pour y demander l’autorisation n’est pas en 

disproportion avec le droit à une vie familiale et privée. 

L’obligation de retourner au pays d’origine ne signifie pas une rupture des relations familiales mais 

seulement un éventuel éloignement temporaire du territoire qui ne constitue pas un préjudice grave 

difficilement réparable. 

De simples relations sociales ne sont pas reprises sous la protection de l’article 8. 

ALORS QUE la partie adverse reconnaît que le requérant est marié avec une ressortissante belge, 

Madame VAN GYSEGEM 

Que l’article 12 de la CEDH prévoit : 

« À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon 

les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. » 

Qu’il n’est pas contesté que le requérant et Mme V. (…) se sont mariées selon les lois nationales, 

belges et camerounaises 

Que le couple vit ensemble. 

Que le droit au mariage est reconnu par la Constitution. 

Que deux demandes de séjour ont été introduites par le précédent conseil du requérant. 

Dans le cadre de ces demandes, la partie adverse a pu faire constater la réalité de la vie commune. 

Que l’enregistrement du mariage a été sollicité auprès de l’état civil de Schaerbeek depuis près de 18 

mois. 

Qu’il n’y est pas réservé suite. 

Que l’officier de l’état civil a informé le requérant et Madame V. (…) que l’article 27 du Code de droit 

international privé ne prévoit pas de délai pour l’avis du Parquet. 

Que les courriers adressés par le conseil du requérant à l’officier de l’état civil restent sans suite. 

Que si la partie adverse n’est pas comptable de l’attitude de l’officier de l’état civil, elle n’est autorisée 

pour autant à en déduire que les parties n’entretiendraient que de simples relations sociales. 

La partie adverse ne pouvait davantage faire valoir qu’un retour au pays d’origine pour demander 

l’autorisation de séjour ne serait pas en disproportion avec le droit à une vie familiale et privée. 

Que la partie a adverse ne pouvait justifier l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant par un retour 

et un éloignement temporaire alors que l’état civil ne refuse pas d’enregistrer le mariage mais en 

suspend l’enregistrement au motif qu’il sollicite l’avis du Parquet et que, selon l’état civil, la loi ne prévoit 

pas de limite dans le temps pour la remise de cet avis. 

La partie adverse ne peut dès lors invoquer le caractère temporaire d’un éloignement alors qu’une 

autorité nationale avance n’avoir pas de limite de temps. 
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Que par ailleurs, l’article 27 du Code de droit international privé précise que « Un acte authentique est 

reconnu en Belgique par toute autorité sans qu’il faille recourir à aucune procédure. ». 

Que la partie adverse est également une autorité au sens de l’article 27 du Codip. 

Qu’elle n’a pas contesté la validité du mariage. 

Qu’il lui appartient dès lors d’en tirer les conséquences juridiques et de reconnaître au requérant son 

droit au séjour. 

Que requérant dispose d’un droit au séjour dont la reconnaissance peut légalement se faire à partir du 

royaume, conformément aux articles 40 bis et 40 ter de la loi du 15.12.1980. 

EN CE QUE l’article 8 de la CEDH dispose ce qui suit : 

« 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de s 

correspondance. 

 « 2.Il ne peut avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence soit prévue par la loi qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique 

est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la 

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé, ou de la morale 

ou de la protection des droits et libertés d’autrui. » 

Qu’il appartenait à la partie adverse d’établir la balance des intérêts en présence afin de juger de la 

proportionnalité et dès lors de la légalité de l’atteinte portée, intérêts dans le chef du requérant étant 

l’existence d’un couple uni par un mariage qui n’est pas contesté par la partie adverse,, un droit au 

séjour, la nécessaire présence du requérant sur le territoire tant pour y faire reconnaître son droit au 

séjour qu’en en cas de procédure devant le tribunal, les intérêts non établis par la partie adverse qui ne 

les a pas en pris en compte. 

Que la partie adverse n’a pas procédé à la balance des intérêts en présence et n’a pas fait valoir ce qui 

l’autorisait à porter atteinte aux intérêts du requérant. 

Qu’à défaut d’avoir procédé à la balance des intérêts, la partie adverse n’ a pu répondre à la condition 

de proportionnalité et justifier l’atteinte portée à la sauvegarde de la vie privée et familiale. 

A défaut de cette exigence de proportionnalité dans l’atteinte portée à l’article 8, la partie adverse viole 

cette disposition. 

Qu’il ressort de ce qui précède qu’il existait au moment de la demande et qu’il existe des circonstances 

exceptionnelles qui justifiaient que la demande soit introduite à partir du Royaume étant les obligations 

de la partie adverse de respecter le droit à la vie privée et familiale et l’absence dans son chef d’en 

justifier l’atteinte par la mise en balance des intérêts en présence. 

Que la violation des articles 8 et 12 de la Convention européenne de droits de l’ homme ne peut 

valablement fonder la décision entreprise qui ne rencontre la double obligation de motivation en droit et 

en fait telle que prévue par les articles 2e et 3 de la loi sur la motivation des actes administratifs du 29 

juillet 1991. 

Qu’il appartenait à la partie adverse de prendre toute disposition, en application du principe de bonne 

administration, de prendre toute disposition tant pour assurer la juste application des dispositions 

internationales – la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales – d’une 

part, d’user de son pouvoir, en tant d’autorité nationale, de contester le mariage dans un délai 

raisonnable, d’autre part, ce qu’elle n’a pas estimé devoir faire. 

Qu’il lui appartenait en conséquence de déduire des éléments dont elle disposait les droits du requérant 

et d’en assurer la reconnaissance. 

Que la partie adverse a violé son obligation de bonne administration d’examen personnel et complet du 

cas qui lui est soumis. 

5. SUR L’ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE. 

Il y a lieu d’annuler l’ordre de quitter le territoire qui n’est que l’exécution de la décisioin entreprise dont 

l’annulation est sollicitée. 

Qu’il a lieu, part analogie avec la circulaire du 17 septembre 2013 sur l’échange d’information entre le 

l’état civil et la direction générale de l’Office des Etrangers, de suspendre toute exécution d’un ordre de 

quitter le terrtoire. 

Que les principes directeurs de cette circulaire trouve à s’appliquer à fortiori - dans le cas du requérant 

dont le mariage n’est pas contesté.” 

 

2.2. Vooreerst wijst de Raad er op dat luidens artikel 39/78 juncto artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van 

de vreemdelingenwet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en 

middelen” moet bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder “middel” in de 

zin van deze bepaling moet 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 4 mei 2004, nr. 130 972; RvS 1 oktober 2006, 

nr. 135 618).  
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Waar dat de verzoekende partij in de aanhef van het middel de schending aanvoert van het beginsel 

van behoorlijk bestuur, dient te worden opgemerkt dat het bestuursrecht geen uniek en enig “beginsel 

van behoorlijk bestuur” kent maar diverse beginselen van behoorlijk bestuur. De verzoekende partij laat 

na te verduidelijken welk beginsel van behoorlijk bestuur zij precies geschonden acht en uit haar betoog 

kan dit evenmin afgeleid worden.  

 

In de mate dat de verzoekende partij zich beroept op een schending van het beginsel van behoorlijk 

bestuur, is het middel bijgevolg niet ontvankelijk. 

 

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, wijst de Raad erop dat deze 

wetsbepaling voorziet dat de motivering van een beslissing van een bestuur de juridische en de feitelijke 

overwegingen dient te vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen en dat deze motivering 

afdoende moet zijn. Deze uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel de bestuurde, zelfs wanneer een 

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid 

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

waarover hij beschikt. Het begrip "afdoende", zoals vervat in artikel 3 van de voornoemde wet van 29 juli 

1991, impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht 

van de genomen beslissing.  

 

De Raad stelt vast dat de eerste bestreden beslissing duidelijk de determinerende motieven aangeeft op 

basis waarvan deze is genomen. Er wordt immers, met verwijzing naar artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet gemotiveerd dat de aangehaalde elementen geen buitengewone omstandigheden 

vormen waarom de verzoekende partij de aanvraag om machtiging tot verblijf niet kan indienen via de 

gewone procedure, namelijk via de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor de verblijfplaats of de 

plaats van oponthoud in het buitenland. Hierna worden de verschillende elementen die de verzoekende 

partij als buitengewone omstandigheid aangehaald heeft, besproken.  

 

De Raad besluit derhalve dat in casu voldaan is aan de doelstelling van de formele motiveringsplicht.  

 

De verzoekende partij maakt immers niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt 

om te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de eerste bestreden beslissing is 

genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het doel van de formele motiveringsplicht 

(RvS 26 maart 2002, nr. 105.103). Voorts merkt de Raad op dat de verzoekende partij de eerste 

bestreden beslissing inhoudelijk bekritiseert. Bijgevolg dient het middel te worden bekeken vanuit het 

oogpunt van de materiële motiveringsplicht.  

 

2.4. Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

niet bevoegd om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de administratieve overheid. De 

Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te gaan of deze overheid bij de 

beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft 

beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 

2001, nr. 101.624). 

 

2.5. De eerste bestreden beslissing is genomen op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

waarvan de schending eveneens door de verzoekende partij wordt aangevoerd. 

 

Artikel 9bis, § 1, eerste lid van de vreemdelingenwet bepaalt het volgende:  

 

“In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat de vreemdeling over een identiteitsdocument 

beschikt, kan de machtiging tot verblijf worden aangevraagd bij de burgemeester van de plaats waar hij 

verblijft. Deze maakt ze over aan de minister of aan diens gemachtigde. Indien de minister of diens 

gemachtigde de machtiging tot verblijf toekent, zal de machtiging tot verblijf in België worden 

afgegeven.”  

 

Voormelde bepaling voorziet in een uitzondering op de regel die vervat is in artikel 9 van de 

vreemdelingenwet en die bepaalt dat een vreemdeling een machtiging om langer dan drie maanden in 

het Rijk te verblijven moet aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is 

voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland. Overeenkomstig artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet kan een vreemdeling, die over een identiteitsdocument beschikt of vrijgesteld is van 
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deze voorwaarde, enkel indien buitengewone omstandigheden dit rechtvaardigen een aanvraag om tot 

een verblijf gemachtigd te worden indienen bij de burgemeester van zijn verblijfplaats in België.  

 

Buitengewone omstandigheden, in de zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, zijn 

omstandigheden die het voor een vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep 

te doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post.  

 

Deze buitengewone omstandigheden mogen niet worden verward met de argumenten ten gronde die 

worden ingeroepen om een verblijfsmachtiging aan te vragen. De toepassing van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet houdt met andere woorden een dubbel onderzoek in:  

- wat de regelmatigheid of de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft: of de aanvrager over een 

identiteitsbewijs beschikt of vrijgesteld is van deze voorwaarde en of er aanvaardbare buitengewone 

omstandigheden worden ingeroepen om het niet aanvragen van de machtiging in het buitenland te 

rechtvaardigen;  

- wat de gegrondheid van de aanvraag betreft: of er reden is om de vreemdeling te machtigen langer 

dan drie maanden in het Rijk te verblijven; desbetreffend beschikt de bevoegde minister c.q. 

staatssecretaris over een ruime appreciatiebevoegdheid.  

 

Vooraleer te onderzoeken of er voldoende grond is om een verblijfsmachtiging toe te kennen, dient de 

gemachtigde van de bevoegde minister c.q. staatssecretaris na te gaan of de aanvraag wel regelmatig 

werd ingediend, te weten of de aanvrager beschikt over een identiteitsdocument of vrijgesteld is van 

deze verplichting en of hij aanvaardbare buitengewone omstandigheden heeft ingeroepen.  

 

De aanvrager heeft de plicht om klaar en duidelijk te vermelden welke de buitengewone 

omstandigheden zijn die hem verhinderen zijn verzoek via de diplomatieke of consulaire post bevoegd 

voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland in te dienen (RvS 20 juli 2000, nr. 

89.048). Uit zijn uiteenzetting dient duidelijk te blijken waaruit het ingeroepen beletsel precies bestaat.  

 

2.6. In voorliggende zaak oordeelde de verwerende partij dat de door de verzoekende partij 

aangebrachte gegevens niet toelaten te besluiten dat zij haar aanvraag om tot een verblijf gemachtigd te 

worden niet kan indienen via de, in artikel 9 van de vreemdelingenwet voorziene, reguliere procedure en 

dat deze aanvraag daarom onontvankelijk is. De buitengewone omstandigheden die de verzoekende 

partij heeft ingeroepen om te verantwoorden waarom zij geen aanvraag om machtiging tot verblijf in 

haar land van oorsprong heeft ingediend, werden niet aanvaard of bewezen. 

 

2.7. Betreffende de motieven die betrekking hebben op de schending van artikel 8 van het EVRM, stelt 

de verzoekende partij dat de verwerende partij erkent dat de verzoekende partij gehuwd is met een Belg 

en verwijst zij naar artikel 12 van het EVRM. De verzoekende partij stelt dat het niet betwist wordt dat de 

verzoekende partij en haar Belgische partner zijn gehuwd volgens de Belgische en Kameroense 

nationale wetten. Zij wijst erop dat zij samenleven, dat het recht op huwen erkend is door de Grondwet, 

dat twee verblijfsaanvragen werden ingediend, dat de registratie van het huwelijk gevraagd werd bij de 

burgerlijke stand van de gemeente Schaarbeek sedert achttien maanden, dat hieraan nog geen gevolg 

werd gegeven, dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de verzoekende partij en haar partner 

geïnformeerd heeft dat artikel 27 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht geen termijn voorziet voor 

het advies van het Parket en dat de brieven verstuurd door de advocaat van de verzoekende partij aan 

de ambtenaar van de burgerlijke stand zonder gevolg blijven. Zij betogen dat als de verwerende partij 

niet verantwoordelijk is voor het gedrag van de ambtenaar van de burgerlijke stand, zij niet gemachtigd 

is om zo ver te gaan om hieruit af te leiden dat de partijen enkel sociale relaties onderhouden, zodat de 

verwerende partij niet kon voorhouden dat een terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een 

aanvraag in te dienen niet disproportioneel is ten aanzien van het recht op een privé- en gezinsleven. Zij 

meent dat de verwerende partij geenszins het tijdelijk karakter van de verwijdering kan inroepen als de 

nationale overheden niet aan een termijn gebonden zijn. Zij vervolgt dat artikel 27 van het Wetboek 

Internationaal Privaatrecht bepaalt dat “Een buitenlandse authentieke akte wordt in België door alle 

overheden erkend zonder dat een beroep moet worden gedaan op enige procedure (…)”, dat de 

verwerende partij eveneens de bevoegdheid heeft in de zin van artikel 27 van voormeld Wetboek, dat zij 

de geldigheid van het huwelijk niet betwist, dat zij hieruit de juridische gevolgen dient te trekken en het 

verblijfsrecht dient te erkennen van de verzoekende partij, dat zij een recht op verblijf kan laten gelden 

waarvan de erkenning kan gebeuren in het Rijk, overeenkomstig de artikelen 40bis en 40ter van de 

vreemdelingenwet. Na citering van artikel 8 van het EVRM, stelt de verzoekende partij dat het de 

verwerende partij toekomt om een belangenafweging te maken. De belangen in haar hoofde omschrijft 

de verzoekende partij als het bestaan van een koppel verenigd door een huwelijk dat niet betwist wordt 
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door de verwerende partij, een verblijfsrecht, de noodzaak van verblijf op het grondgebied om haar recht 

op verblijf toegekend te krijgen alsook in geval van een procedure voor de rechtbank. De verzoekende 

partij meent dat deze belangen door de verwerende partij niet in rekening werd genomen. Zij stelt dat de 

verwerende partij de belangenafweging niet heeft doorgevoerd en niet heeft ten gelde gemaakt wat haar 

toestaat de belangen van de verzoekende partij te schenden. Dat gelet op het gebrek aan een 

belangenafweging de verwerende partij niet kon antwoorden op de voorwaarde van proportionaliteit en 

de schending van de bescherming van haar privé- en gezinsleven niet kon rechtvaardigen. De 

verzoekende partij meent dat uit wat voorafgaat volgt dat er op het ogenblik van de aanvraag 

buitengewone omstandigheden aanwezig waren die rechtvaardigden dat de aanvraag ingediend werd 

vanuit België gelet op de verplichting van de verwerende partij om het recht op een gezins- en 

privéleven te respecteren en gelet op de afwezigheid in haar hoofde van een belangenafweging om de 

inbreuk te rechtvaardigen.  

 

De verzoekende partij betoogt nog dat het de verwerende partij enerzijds toekomt om elke maatregel te 

nemen om de juiste toepassing van de internationale bepalingen te verzekeren, anderzijds haar 

bevoegdheid als nationale overheid te gebruiken om het huwelijk te betwisten binnen een redelijke 

termijn, wat zij niet nodig achtte.  

 

2.8. Met haar ganse betoog betreffende het feit dat zij gehuwd is, dat de verwerende partij het huwelijk 

erkent, dat zij recht heeft te huwen ingevolge artikel 12 van het EVRM en ingevolge de Grondwet, dat 

twee verblijfsaanvragen werden ingediend, dat de registratie van het huwelijk gevraagd werd bij de 

burgerlijke stand van de gemeente Schaarbeek sedert achttien maanden, dat hieraan nog geen gevolg 

werd gegeven, dat de ambtenaar van de burgerlijke stand de verzoekende partij en haar partner 

geïnformeerd heeft dat artikel 27 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht geen termijn voorziet voor 

het advies van het Parket en dat de brieven verstuurd door de advocaat van de verzoekende partij aan 

de ambtenaar van de burgerlijke stand zonder gevolg blijven, gaat de verzoekende partij voorbij aan de 

motieven van de eerste bestreden beslissing. Er wordt immers op gewezen dat de verzoekende partij en 

haar Belgische partner wachten op een erkenning van huwelijk, doch dat deze elementen niet kunnen 

aanvaard worden als buitengewone omstandigheid, geenszins omdat het huwelijk nog niet erkend zou 

zijn of omdat er zou getwijfeld worden aan de status van gehuwd zijn, doch wel omdat de verzoekende 

partij niet aantoont waarom dit haar zou beletten om tijdelijk terug te keren en aldaar haar aanvraag in te 

dienen, dat een tijdelijke scheiding van haar partner haar niet verhindert om de aanvraag in het land van 

herkomst in te dienen, dat van zodra zij immers zich in haar land van herkomst of een land dat daartoe 

gemachtigd is in het bezit heeft gesteld van de documenten vereist om tot binnenkomst in het Rijk te 

worden toegelaten, het haar vrij staat om zich opnieuw met haar gezin te herenigen. Betreffende de in 

de aanvraag aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM wordt in de motieven van de eerste 

bestreden beslissing niet verwezen naar het al dan niet erkend zijn van het huwelijk van de verzoekende 

partij en haar partner, doch wel wordt gemotiveerd dat “de terugkeer naar het land van herkomst om 

aldaar een machtiging aan te vragen niet in disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een 

gezins- of privéleven. De verplichting om terug te keren naar het land van herkomst betekent geen 

breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat 

geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel met zich meebrengt. Gewone sociale relaties vallen niet 

onder de bescherming van art 8. 

In zijn arrest dd. 27.05.2009 stelt de Raad voor Vreemdelingbetwistingen het volgende: "De Raad wijst 

er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan beschouwd worden dat verzoekster 

zou toelaten de bepalingen van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen." 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). De aanvraag kan in het land van herkomst gebeuren. Ten slotte 

lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen meer zou hebben in het 

land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting van een beslissing in het 

kader van zijn aanvraag tot regularisatie.” 

 

Voorts stelt de Raad vast dat uit niets blijkt dat de verwerende partij uit het gedrag van de ambtenaar 

van de burgerlijke stand, namelijk het nog geen uitsluitsel geven over de registratie van hun huwelijk, 

afleidt dat de verzoekende partij en haar partner geen gezinsleven zouden onderhouden. Immers wordt 

expliciet gemotiveerd betreffende ‘familiale’ relaties, naast de sociale relaties of het privéleven, en wordt 

gesteld dat de verplichting om terug te keren naar het land van herkomst geen breuk betekent van de 

familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen moeilijk 

te herstellen nadeel met zich meebrengt. 
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In zoverre de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij geenszins het tijdelijk karakter van de 

verwijdering kan inroepen als de nationale overheden niet aan een termijn gebonden zijn, wijst de Raad 

erop dat de verzoekende partij een aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de 

vreemdelingenwet heeft ingediend en dat zij aldus dient aan te tonen waarom zij geen aanvraag om 

machtiging tot verblijf kan indienen vanuit haar herkomstland. De verzoekende partij lijkt voor te houden 

dat de erkenning van haar huwelijk aan geen termijn gebonden is, zodat het niet opgaat om te stellen 

dat de verwijdering slechts tijdelijk zou zijn, maar in deze argumentatie gaat de verzoekende partij uit 

van het indienen van een aanvraag tot gezinshereniging op basis van haar huwelijk en toont zij niet aan 

waarom de stelling dat de verwijdering tijdelijk is niet correct of redelijk is. Zij lijkt te willen voorhouden 

dat de termijn van verwijdering onbekend is daar voor het indienen van een aanvraag om 

gezinshereniging zij de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand dient af te wachten, doch 

toont zij hiermee niet aan waarom de verwijdering, omwille van het nog geen uitsluitsel hebben over de 

beslissing van de voornoemde ambtenaar, niet tijdelijk zou zijn of de termijn van de verwijdering 

onbekend zou zijn wanneer zij in haar herkomstland een aanvraag om machtiging tot verblijf in het 

kader van artikel 9 van de vreemdelingenwet zou indienen. De verzoekende partij toont niet aan dat het 

oordeel dat de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven daar de verplichting om 

tijdelijk terug te keren geen breuk van de familiale relaties maar enkel een eventuele tijdelijke 

verwijdering van het grondgebied betekent en dit geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel met zich 

meebrengt, incorrect of onredelijk zou zijn gelet op de afwezigheid van termijn om uitspraak te vellen 

over het erkennen van een huwelijk. 

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat de verwerende partij eveneens de bevoegdheid heeft in de zin 

van artikel 27 van voormeld Wetboek, dat zij de geldigheid van het huwelijk niet betwist, dat zij hieruit de 

juridische gevolgen dient te trekken en het verblijfsrecht dient te erkennen van de verzoekende partij, 

dat zij een recht op verblijf kan laten gelden waarvan de erkenning kan gebeuren in het Rijk, 

overeenkomstig de artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat de 

verzoekende partij met het aanvechten van de eerste bestreden beslissing, een beslissing aanvecht die 

haar aanvraag om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet 

onontvankelijk verklaart bij gebrek aan buitengewone omstandigheden die aantonen dat zij haar 

aanvraag niet kan indienen in haar herkomstland, en geenszins een beslissing die uitspraak doet over 

de erkenning van haar huwelijk of een beslissing die uitspraak doet over een gevraagd verblijfsrecht 

ingevolge gezinshereniging overeenkomstig de artikelen 40bis en 40ter van de vreemdelingenwet. De 

Raad wijst er nogmaals op dat de in casu eerste bestreden beslissing geen uitspraak doet over de 

geldigheid en waarachtigheid van het huwelijk tussen de verzoekende partij en haar Belgische partner, 

doch stelt dat het feit dat zij een relatie hebben en wachten op erkenning van hun huwelijk en het feit dat 

de verzoekende partij familiale relaties heeft in de zin van artikel 8 van het EVRM, geen buitengewone 

omstandigheden vormen waarom de verzoekende partij haar aanvraag niet kan indienen in het 

herkomstland, daar een tijdelijk scheiding van de partner geen moeilijk te herstellen nadeel met zich 

meebrengt en artikel 8 van het EVRM niet als een vrijgeleide kan worden beschouwd om de bepalingen 

van de vreemdelingenwet naast zich neer te leggen.  

 

In zoverre de verzoekende partij meent dat de verwerende partij nagelaten heeft een belangenafweging 

in het licht van artikel 8 van het EVRM door te voeren en niet heeft ten gelde gemaakt wat haar toestaat 

de belangen van de verzoekende partij te schenden, alsook dat de verwerende partij niet kon 

antwoorden op de voorwaarde van proportionaliteit en de schending van de bescherming van haar 

privé- en gezinsleven niet kon rechtvaardigen, kan zij niet gevolgd worden. Immers blijkt duidelijk uit de 

motieven van de eerste bestreden beslissing dat de verwerende partij de beoogde belangenafweging 

heeft gemaakt en dit als volgt: 

 

“de terugkeer naar het land van herkomst om aldaar een machtiging aan te vragen niet in 

disproportionaliteit staat ten aanzien van het recht op een gezins- of privéleven. De verplichting om 

terug te keren naar het land van herkomst betekent geen breuk van de familiale relaties maar enkel een 

eventuele tijdelijke verwijdering van het grondgebied wat geen ernstig en moeilijk te herstellen nadeel 

met zich meebrengt. (…) 

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). De aanvraag kan in het land van herkomst 

gebeuren. Ten slotte lijkt het erg onwaarschijnlijk dat betrokkene geen familie, vrienden of kennissen 
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meer zou hebben in het land van herkomst waar hij voor korte tijd zou kunnen verblijven in afwachting 

van een beslissing in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie.” 

 

Uit de eerste bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij de belangen van de verzoekende partij 

die eruit bestaan dat zij een koppel vormt met een Belgische onderdane met wie zij zich in een huwelijk 

verbonden heeft en zij wacht op een erkenning van dit huwelijk, in rekening heeft genomen. In zoverre 

zij meent dat een verblijfsrecht in rekening diende genomen te worden, wijst de Raad erop dat nergens 

uit blijkt dat de verzoekende partij reeds dergelijk verblijfsrecht werd toegekend. Waar zij meent dat de 

verwerende partij rekening moest houden, bij de belangenafweging, met de noodzaak van verblijf op het 

grondgebied om haar recht op verblijf toegekend te krijgen, maakt de verzoekende partij dit geenszins 

aannemelijk, nu zij niet aantoont waarom haar aanwezigheid op het grondgebied vereist zou zijn voor 

het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een verblijfsrecht of om een dergelijk verblijfsrecht 

te kunnen verkrijgen. Waar de verzoekende partij lijkt voor te houden dat verwerende partij rekening 

moest houden, bij de belangenafweging, met de noodzaak van verblijf op het grondgebied in geval van 

een procedure voor de rechtbank, betreft dit een hypothetisch belang - nu de verzoekende partij niet 

aantoont dat er op het ogenblik van het nemen van de eerste bestreden beslissing een procedure 

hangende is voor de rechtbank - waarvan de verzoekende partij niet aantoont dat dit door de 

verwerende partij mee diende in overweging te worden genomen bij de belangenafweging. 

 

Waar de verzoekende partij betoogt dat er op het ogenblik van de aanvraag buitengewone 

omstandigheden aanwezig waren die rechtvaardigden dat de aanvraag ingediend werd vanuit België 

gelet op de verplichting van de verwerende partij om het recht op een gezins- en privéleven te 

respecteren, beperkt zij zich tot het zich louter niet eens verklaren met de eerste bestreden beslissing, 

doch laat zij na aan te tonen met concrete elementen dat deze motieven die betrekking hebben op het 

gezins- en privéleven van de verzoekende partij, die zij aanvoerde als buitengewone omstandigheden, 

niet correct of kennelijk onredelijk zouden zijn. 

 

In zoverre de verzoekende partij betoogt dat het de verwerende partij enerzijds toekomt om elke 

maatregel te nemen om de juiste toepassing van de internationale bepalingen te verzekeren, anderzijds 

haar bevoegdheid als nationale overheid te gebruiken om het huwelijk te betwisten binnen een redelijke 

termijn, wat zij niet nodig achtte, lijkt zij kritiek te uiten op de afwezigheid van een beslissing betreffende 

de erkenning van het huwelijk binnen een redelijke termijn. Dergelijke kritiek is niet dienstig daar 

voornoemde beslissing niet de in casu bestreden beslissingen uitmaakt. In zoverre de kritiek gericht is 

tegen de eerste bestreden beslissing, wijst de Raad er nogmaals op dat de familiale relaties van de 

verzoekende partij niet aanvaard worden als een buitengewone omstandigheid, zo blijkt uit de motieven 

van de eerste bestreden beslissing, daar een tijdelijke verwijdering van het grondgebied geen moeilijk te 

herstellen nadeel met zich meebrengt en 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, doch 

niet omdat het huwelijk op het ogenblik van het nemen van de eerste bestreden beslissing, niet erkend 

was door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

2.9. De verzoekende partij maakt derhalve met voorgaande niet aannemelijk dat de eerste bestreden 

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze of met 

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de verwerende partij beschikt.  

 

Een schending van de materiële motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. Evenmin toont de 

verzoekende partij de schending van artikel 9bis van de vreemdelingenwet aan. 

 

2.10. Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: 

 

"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." 

 

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

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

de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop een inbreuk werd gepleegd door de bestreden 
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beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een privé- en/of familie- en gezinsleven 

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

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

2003, Mokrani/Frankrijk, § 21). 

 

Artikel 8 van het EVRM definieert het begrip ‘familie- en gezinsleven' noch het begrip privéleven. Beide 

begrippen zijn autonome begrippen, die onafhankelijk van het nationale recht dienen te worden 

geïnterpreteerd. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

beiden, 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. Of daarvan daadwerkelijk sprake is 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 er schending van artikel 8 van het EVRM 

(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. 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 voormelde lid, 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 tweede lid van artikel 8 van het EVRM 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 
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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 hij 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 beslissingen dit heeft geschonden. 

 

Aangenomen dat er sprake zou zijn van een gezinsleven met haar partner, wordt opgemerkt dat de 

bestreden beslissingen niet tot gevolg heeft dat aan verzoekende partij enig bestaand verblijfsrecht of 

verblijfsmachtiging wordt ontnomen. De bestreden beslissingen betreffen geen weigering van een 

voortgezet verblijf. Volgens de rechtspraak van het EHRM dient aldus te worden onderzocht of er een 

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

waarborgen.  

 

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.  

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in gebreke blijft om aan te tonen welke omstandigheden 

het uitbouwen of verderzetten van een normaal en effectief gezinselven elders verhinderen. Zij toont 

immers niet aan dat het onmogelijk is voor haar partner haar te vergezellen. De Raad stelt vast dat de 

verzoekende partij aldus niet aannemelijk maakt dat er hinderpalen bestaan voor het uitbouwen of het 

verderzetten van een normaal en effectief gezinsleven elders.   

 

Voorts wijst de Raad er op dat de bestreden beslissingen geen absoluut verbod inhouden voor de 

verzoekende partij om het Belgisch grondgebied binnen te komen en er te verblijven nadat zij zich in het 

bezit heeft gesteld van de documenten die vereist zijn om tot binnenkomst en/of verblijf in het Rijk te 

worden toegelaten. De bestreden beslissingen hebben bijgevolg lechts een tijdelijke scheiding van haar 

partner tot gevolg met de mogelijkheid terug te keren nadat zij zich in het bezit zal hebben gesteld van 

de nodige documenten voor een regelmatige binnenkomst in het Rijk, zoals reeds terecht werd 

aangegeven in de motieven van de eerste bestreden beslissing. 

 

In casu wordt door de verzoekende partij geen schending van artikel 8 van het EVRM aannemelijk 

gemaakt. 

 

Artikel 12 van het EVRM beschermt het recht om te huwen en luidt als volgt: 

 

“Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te huwen en een gezin te stichten volgens 

de nationale wetten die de uitoefening van dit recht beheersen.” 

 

De Raad merkt op dat de bestreden beslissingen op zich de verzoekende partij niet verhinderen om te 

huwen en een gezin te stichten. Zij geeft zelf ook aan reeds te zijn gehuwd en stichtte ook reeds een 

gezin. Enige concrete uiteenzetting betreffende de wijze waarop deze verdragsbepaling werd 

geschonden, ontbreekt in wezen ook. Een schending van artikel 12 van het EVRM blijkt dan ook 

geenszins. 

 

Het enig middel is ongegrond in zoverre het gericht is tegen de eerste bestreden beslissing. 

 

2.11.  Ten aanzien van het bevel om het grondgebied te verlaten stelt de verzoekende partij dat dit moet 

vernietigd worden daar dit enkel de uitvoering betreft van de beslissing waarvan de nietigverklaring werd 

gevraagd, dat, naar analogie met de omzendbrief van 17 september 2013, elke uitvoering van een bevel 

om het grondgebied te verlaten dient geschorst te worden, dat deze principes des te meer gelden in het 

geval van de verzoekende partij wiens huwelijk niet wordt betwist. 
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2.12. Nu niet blijkt dat de verzoekende partij een gegrond middel heeft aangevoerd dat tot de 

nietigverklaring van de eerste bestreden beslissing kan leiden, kan het betoog dat ook het bevel om het 

grondgebied te verlaten dient vernietigd te worden, niet gevolgd worden.  

 

Het enig middel is in al zijn onderdelen ongegrond. 

 

3. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden 

beslissingen kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van 

het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot 

nietigverklaring, samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen. Er dient derhalve geen uitspraak 

gedaan te worden over de exceptie van onontvankelijkheid van de vordering tot schorsing, opgeworpen 

door de verwerende partij. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN N. VERMANDER 

 


