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 nr. 185 130 van 5 april 2017 

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 IXde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Pakistaanse nationaliteit te zijn, op 3 april 2017 heeft 

ingediend bij faxpost om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de tenuitvoerlegging te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 27 maart 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering (bijlage 13septies). 

 

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

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

vreemdelingen. 

 

Gelet op artikel 39/82 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, 

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gelet op titel II, hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 april 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat P. LYDAKIS verschijnt 

voor de verzoekende partij en van advocaat T. SCHREURS, die loco advocaat E. MATTERNE 

verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Feiten 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN MET VASTHOUDING MET HET OOG OP 

VERWIJDERING 
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Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de Heer, die verklaart te heten(1): 

naam: [R.] 

voornaam: [A.] 

geboortedatum: […] 

geboorteplaats: […] 

nationaliteit: Pakistan 

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(2), tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven. 

REDEN VAN DE BESLISSING EN VAN DE AFWEZIGHEID VAN EEN TERMIJN OM HET 

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgend(e) artikel(en) van 

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 

de verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 7, alinea 1: 

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

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

Artikel 74/14: Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek wordt toegestaan: 

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

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een eerder bevel om het grondgebied te verlaten dat hem 

werd betekend op 21.12.2015 (bijlage 13). 

Er wordt geen termijn van één tot zeven dagen toegekend, nu de vreemdeling, na een afgewezen 

verblijfsaanvraag, niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een termijn van minder 

dan zeven dagen hem evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. 

Een dwangverwijdering is proportioneel. 

Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend. 

Terugleiding naar de grens 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

Met toepassing van artikel 7, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, is het noodzakelijk om de 

betrokkene zonder verwijl naar de grens te doen terugleiden, met uitzondering van de grens van de 

staten die het Schengenacquis ten volle toepasse2 om de volgende redenen: 

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

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

om het grondgebied te verlaten dat aan haar afgeleverd zal worden. 

Betrokkene kwam op 08.10.2014 met een geldig paspoort en geldig visum de schengenzone binnen. Op 

01.06.2015 meldde betrokkene zijn aankomst te Mechelen bij de gemeente. Betrokkenes verblijf was 

geldig tot 29.08.2015. 

Op 12.06.2015 wenste betrokkene zijn voorgenomen huwelijk te laten registreren bij de Stad Mechelen. 

Vervolgens werd aan betrokkene in het kader van een onderzoek schijnhuwelijk een bevel om uiterlijk 

op 20.01.2016 het land te verlaten (bijlage 13 van 21.12.2015) betekend. Op 12.0.2016 deed 

betrokkene te Mechelen een huwelijksaangifte met een Belgische onderdane (B., R. geboren op 

01.04.1973). Op 20.06.2016 weigerde de stad Mechelen het huwelijk te voltrekken na negatief advies 

van het Parket van Mechelen op 17.06.2016 nadat was vastgesteld dat betrokkene trachtte een huwelijk 

aan te gaan dat niet gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het 

verwerven van een verblijfsrecht. 

Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. 

De weigering het voorgenomen huwelijk te voltrekken vormt een contra-indicatie inzake het bestaan van 

een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van 

herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoe dan ook toont betrokkene niet aan 

dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven 

te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat mevrouw B., R. niet kan gedwongen worden 

het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat zij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar 

Pakistan. Zowel betrokkene als mevrouw B., R. wisten dat het gezinsleven in België van af het begin 

precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. 

Betrokkene is nu opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Hij weigert manifest om op eigen initiatief 

een einde te maken aan zijn onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de 

grensleiding noodzakelijk is. 

Vasthouding 
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REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

[…]” 

 

2. Over de ontvankelijkheid van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

2.1.1. De verwerende partij werpt op dat de vordering laattijdig is, op de volgende gronden: 

 

“Verzoeker ontving op 21 december 2015 een eerste bevel om het grondgebied te verlaten. De thans 

bestreden beslissingen, namelijk het bevel met vasthouding met het oog op verwijdering en het 

inreisverbod, werden aan verzoeker betekend op 27 maart 2017. 

De vordering tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid werd ingeleid op 3 april 2017. 

Hoewel het een tweede verwijderingsmaatregel betreft, heeft verzoeker meer dan 7 (zeven) dagen 

gewacht alvorens de UDN-procedure op te starten.  

Bijgevolg is de onderhavige vordering laattijdig.” 

 

2.1.2. Voor de duidelijkheid moet erop worden gewezen dat, in tegenstelling tot wat de verwerende partij 

lijkt te veronderstellen, het inreisverbod niet het voorwerp uitmaakt van de huidige vordering. 

 

Artikel 39/57, §1, laatste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-

gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet)  

bepaalt: 

 

“De in artikel 39/82, § 4, tweede lid, bedoelde vordering wordt ingediend bij verzoekschrift binnen tien 

dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen ze gericht is. Vanaf een tweede verwijderings- 

of terugdrijvingsmaatregel, wordt de termijn teruggebracht tot vijf dagen.” 

 

Paragraaf 2 van dezelfde bepaling stelt onder 3° dat de in paragraaf 1 bepaalde beroepstermijnen 

beginnen te lopen  “3° wanneer de kennisgeving is gebeurd door afgifte tegen ontvangstbewijs, vanaf de 

eerste dag die volgt op de afgifte of de weigering tot ontvangst.” 

 

Luidens het tweede lid van de tweede paragraaf van artikel 39/57 is de vervaldag in de termijn 

begrepen. 

 

Onderhavige vordering is een in artikel 39/82, §4, tweede lid van de Vreemdelingenwet bedoelde 

vordering en in casu wordt een tweede verwijderingsmaatregel  aangevochten, zodat de beroepstermijn 

wordt teruggebracht tot vijf dagen. Verder wordt niet betwist dat de bestreden beslissing werd ter kennis 

gebracht door afgifte op 27 maart 2017, zodat de termijn is beginnen te lopen daags nadien, op dinsdag 

28 maart 2017 en de vijfde dag viel op zaterdag 1 april 2017.   

 

Derhalve treedt artikel 39/57, §2, tweede lid, tweede en derde zin van de Vreemdelingenwet in werking: 

“Is die dag [bedoeld wordt de vervaldag] echter een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, 

dan wordt de vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag. Voor de toepassing van deze bepaling 

wordt als werkdag beschouwd, elke dag niet zijnde een zaterdag, zon- of feestdag.” 

 

Gelet op deze bepaling is de vervaldag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag, met name maandag 

3 april 2017. De vordering die op die dag werd ingediend is derhalve tijdig.  

 

2.1.3. De exceptie moet worden verworpen.  

 

2.2. Overeenkomstig artikel 71, eerste lid van de Vreemdelingenwet kan de vreemdeling die het 

voorwerp is van een maatregel tot vrijheidsberoving genomen met toepassing van artikel 7 van dezelfde 

wet, tegen die maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van 

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

In zoverre de vordering ook is gericht tegen de beslissing tot vrijheidsberoving, moet worden vastgesteld 

dat de Raad ter zake geen rechtsmacht heeft en de vordering in die mate onontvankelijk is. 

 

 

3. Over de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

 

3.1. De drie cumulatieve voorwaarden 
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Artikel 43, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging 

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het PR RvV) bepaalt dat, indien de uiterst 

dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten dient te 

bevatten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid rechtvaardigen. 

 

Verder kan, overeenkomstig artikel 39/82, §2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, slechts tot de 

schorsing van de tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling worden besloten indien er 

ernstige middelen worden aangevoerd die de vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen 

verantwoorden en op voorwaarde dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing 

een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Uit het voorgaande volgt dat, opdat een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

kan worden ingewilligd, de drie voornoemde voorwaarden cumulatief moeten zijn vervuld. 

 

3.2. Betreffende de tweede voorwaarde: de ernst van de aangevoerde middelen 

 

3.2.1. De interpretatie van deze voorwaarde  

 

Overeenkomstig het voormelde artikel 39/82, § 2 van de Vreemdelingenwet kan slechts tot de schorsing 

van de tenuitvoerlegging worden besloten indien ernstige middelen worden aangevoerd die de 

vernietiging van de aangevochten beslissing kunnen verantwoorden en indien de onmiddellijke 

tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. 

 

Onder “middel” wordt begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en 

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

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

 

Opdat een middel ernstig zou zijn, volstaat het dat het op het eerste gezicht, en gelet op de toedracht 

van de zaak, ontvankelijk en gegrond zou kunnen worden verklaard en derhalve kan leiden tot de 

nietigverklaring van de bestreden beslissing. 

 

Wanneer op basis van de uiteenzetting van de middelen, het voor ieder weldenkend mens zonder meer 

duidelijk is, dat de verzoekende partij een schending van een bepaling van het EVRM heeft willen 

aanvoeren, mag het niet nauwkeurig of verkeerd vermelden door de verzoekende partij van de door 

haar geschonden geachte verdragsbepaling geen drempel zijn voor de Raad om niet over te gaan tot 

een beoordeling van de verdedigbare grief.  

 

Teneinde in overeenstemming te zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van 

artikel 13 van het EVRM, is de Raad in het raam van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid 

gehouden tot een onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van elke verdedigbare grief op 

grond waarvan redenen bestaan om te geloven in een risico van behandeling die ingaat tegen een van 

de rechten gewaarborgd door het EVRM, zonder dat dit evenwel tot een positief resultaat moet leiden. 

De draagwijdte van de verplichting die artikel 13 van het EVRM op de Staat doet wegen, varieert 

volgens de aard van de grief van de verzoekende partij (cf. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en 

Griekenland, §§ 289 en 293; EHRM 5 februari 2002, Čonka/ België, § 75). 

 

De verzoekende partij moet in het verzoekschrift een verdedigbare grief aanvoeren, hetgeen inhoudt dat 

zij op aannemelijke wijze kan aanvoeren dat zij geschaad is in één van haar rechten gewaarborgd door 

het EVRM (vaste rechtspraak EHRM: zie bv. EHRM 25 maart 1983, Silver en cons./Verenigd Koninkrijk, 

§ 113). 

 

Het onderzoek van het ernstig karakter van een middel kenmerkt zich in schorsingszaken door het 

prima facie karakter ervan. Dit prima facie onderzoek van de door de verzoekende partij aangevoerde 

verdedigbare grief afgeleid uit de schending van een recht gewaarborgd in het EVRM, moet, zoals 

gesteld, verzoenbaar zijn met de eis van daadwerkelijkheid van een beroep in de zin van artikel 13 van 

het EVRM en inzonderheid met de vereiste tot onafhankelijk en zo nauwkeurig mogelijk onderzoek van 

elke verdedigbare grief. Dit houdt in dat, indien de Raad bij dit onderzoek op het eerste gezicht vaststelt 

dat er redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat deze grief ernstig is of dat er minstens twijfels zijn 

over het ernstig karakter ervan, hij in deze stand van het geding het aangevoerde middel als ernstig 

beschouwt. Immers, de schade die de Raad toebrengt door in de fase van het kort geding een middel 

niet ernstig te bevinden dat achteraf in de definitieve fase van het proces toch gegrond blijkt te zijn, is 
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groter dan de schade die hij berokkent in het tegenovergestelde geval. In het eerste geval kan het 

moeilijk te herstellen ernstig nadeel zich voltrokken hebben, in het tweede geval zal ten hoogste voor 

een beperkte periode de bestreden beslissing zonder reden geschorst zijn.  

 

De Raad doet overeenkomstig artikel 39/82, §4, vierde lid van de Vreemdelingenwet een zorgvuldig en 

nauwgezet onderzoek van alle bewijsstukken die hem worden voorgelegd, en inzonderheid die welke 

van dien aard zijn dat daaruit blijkt dat er redenen zijn om te geloven dat de uitvoering van de bestreden 

beslissing de verzoeker zou blootstellen aan het risico te worden onderworpen aan de schending van de 

grondrechten van de mens ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15, 

tweede lid van het EVRM. 

 

3.2.2. De toepassing van deze voorwaarde 

 

3.2.2.1. Het enig middel luidt als volgt: 

 

“C. Betreffende het feit dat het Bevel tot het verlaten van het grondgebied met vasthouding met het oog 

op een verwijdering Bijlage 13septies, door de Dienst Vreemdelingenzaken op datum van 27 maart 

2017 genomen, duidelijk de voorschriften schendt van een adequate motivering van de formele akten, 

door de administratieve autoriteiten getroffen, en dit gezien de artikelen 1, 2 en 3 en volgende van de 

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de administratieve akten, de artikelen 

7, 62 en 74/13 van de Wet van 15.12.1980, het principe van goed beheer, het principe van het recht 

gehoord te worden (audi alteram partem) en van duidelijke vergissing van appreciatie en de schending 

van het artikel 8 van het EVRM.”  

 

Verzoeker citeert de bestreden beslissing en betoogt vervolgens: 

 

“Verzoeker betwist de motivering van dit Bevel tot het verlaten van het grondgebied met vasthouding 

met het oog op verwijdering Bijlage 13septies, door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen, wegens 

het feit dat hij, bij zijn arrestatie op 27 maart 2017, geen elementen van aard om zich tegen het nemen 

van dit bevel om het grondgebied te verlaten heeft kunnen doen gelden.  

Inderdaad, de procedure tegen de beslissing tot weigering van voltrekking van het huwelijk van de 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Mechelen is thans hangend bij het Hof van Beroep van 

Antwerpen en moet op 4 september 2017 aanstaande gepleit worden.  

Het is echter noodzakelijk dat verzoeker tijdens deze zitting van 4 september aanstaande aanwezig zou 

zijn, wat duidelijk niet mogelijk zal zijn gezien het verbod van 3 jaar (bijlage 13 sexies), eveneens op 27 

maart 2017 aan deze laatste ter kennis gebracht.  

Bovendien beschikt verzoeker, ter ondersteuning van zijn beroep, over medische documenten die 

getuigen van de wens van deze laatste en van Mevrouw B.R. om een gezin te stichten, hetgeen het 

bestaan van een gezinsleven in hoofde van verzoeker bewijst.  

Betrokkene herinnert eraan dat hij Mevrouw B. sedert meer dan 2 jaar kent en dat zij sinds bijna 2 jaar 

samenwonen.  

Gezinssituatie van verzoeker die, indien zij ter kennis van de Dienst Vreemdelingenzaken was gebracht, 

tot een verschillend resultaat zou hebben geleid.  

Bij lezing van de motivering van dit Bevel om te verlaten, kan men echter vaststellen dat de Dienst 

Vreemdelingenzaken geen rekening hield met de procedure voor de rechtsgebieden van de Rechterlijke 

Orde tegen de beslissing tot weigering van het huwelijk noch de wens van betrokkenen om een gezin te 

stichten.  

Alzo vindt hij dat dit bevel om te verlaten, op basis van het artikel 7 van de Wet van 15.12.80, een 

beschikking betreft die de Richtlijn 2008115 van het Europees Parlement van de Raad van 16.12.2008 

in werking stelt, in casu wel degelijk een beslissing betreft die het recht van de Unie in werking stelt 

zodat het artikel 41 van het Handvest der fundamentele rechten van de Europese Unie van toepassing 

is, in casu overeenkomstig het artikel 51 van hetzelfde Handvest, dat verduidelijkt:  

“1. De bepalingen van dit Handvest zijn gericht tot de instellingen, organen en instanties van de Unie 

met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsmede, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie 

ten uitvoer brengen, tot de lidstaten. Derhalve eerbiedigen zij de rechten, leven zij de beginselen na en 

bevorderen zij de toepassing ervan overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden en met 

inachtneming van de grenzen van de bevoegdheden zoals deze in de Verdragen aan de Unie zijn 

toegedeeld. 

2. Dit Handvest breidt het toepassingsgebied van het recht van de Unie niet verder uit dan de 

bevoegdheden van de Unie reiken, schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor de Unie, noch 

wijzigt het de in de Verdragen omschreven bevoegdheden en taken.” 
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In casu wordt er niet betwist dat deze beslissing duidelijk hetzij een ernstige maatregel hetzij een 

maatregel, die verzoeker ongunstig zou kunnen treffen, betreft.  

Verzoeker acht dat de schending van het recht om verhoord te worden voortvloeit uit hetzij een 

algemeen principe van het Belgisch recht hetzij het recht van de Unie de annulering van de omstreden 

beslissing met zich mee te brengen, des te meer daar het artikel 74/13 van de Wet van 15.12.80 het 

artikel 5 van de Richtlijn 2008115 van het Europees Parlement in werking stelt.  

Hieruit vloeit dus voort dat een nauwgezetheidsplicht uit hoofde van de Dienst Vreemdelingenzaken zich 

opdrong.  

In hoofde van de Dienst Vreemdelingenzaken bestond dus duidelijk de verplichting rekeningen te 

houden met deze elementen in het kader van de motivering van dit bevel om het grondgebied te 

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering Bijlage 13septies.  

Uit wat hiervoor werd aangehaald blijkt dus dat het bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op de verwijdering Bijlage 13septies het voorschrift van de Europese teksten 

evenals het artikel 74/13 van de Wet van 15.12.80 niet naleefde en eveneens duidelijk een 

onevenredige schending is van het recht op het respect voor het privé- en gezinsleven van verzoeker, 

zoals door het artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermd.  

Vanaf het ogenblik dat verzoeker gewag maakt van het bestaan van elementen van familiale orde, 

behoorde het de Dienst vreemdelingenzaken toe hier in de motivering van de omstreden akte rekening 

mee te houden.  

Dit was echter niet het geval.  

Hiertoe maakt verzoeker gewag van een arrest van de Raad nr. 181.385 van 27 januari 2017 dat 

verduidelijkte: “5.3.1.3. In casu, in de mate waarin de akte, waarvan de opschorting van de uitvoering 

gevraagd wordt, bestaat uit een bevel om het grondgebied te verlaten, eenzijdig door verweerster 

genomen op basis van het artikel 7 van de Wet van 15 december 1980, acht de Raad dat het recht om 

gehoord te worden in de hoedanigheid van algemeen rechtsprincipe van de Europese Unie, verweerster 

opdrong verzoekster toe te laten haar opmerkingen nuttig te laten gelden.  

Maar in dit geval merkt de Raad op dat er geenszins uit het administratief dossier blijkt dat verweerster, 

alvorens het nemen van de omstreden akte, verzoekster ertoe uitgenodigd zou hebben om ‘elementen 

betreffende haar persoonlijke situatie die pleiten in de zin tot het nemen van de beslissing, het niet 

nemen van de beslissing of dat zij deze of die inhoud zou hebben’ te laten gelden.  

Anderzijds blijkt uit het verzoekschrift dat, indien deze mogelijkheid haar geboden was, verzoekster in 

het bijzonder zou hebben laten gelden:  

- dat de beslissing tot weigering van voltrekking van haar huwelijk met haar levensgezel door de 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Jette waarop de omtreden beslissing zich 

baseert om te besluiten dat ‘een terugkeer (van verzoekster) naar Marokko geen schending van het 

artikel 8 van het EVRM is” werd omstreden door een “(…) beroep voorzien bij artikel 167 van het 

Burgerlijk Wetboek, beroep dat thans hangend is bij de Rechtbank van Eerste Aanleg (…) Brussel (…)”.  

- het bestaan van diverse elementen bewezen door “getuigenissen” en een medisch attest betreffende 

een “opvolging voor steriliteit” waarvan verzoekster vindt dat zij toelaten (…) het bestaan van het 

gezinsleven tussen verzoekster en (haar levensgezel) (…) te bewijzen”, evenals andere getuigenissen 

en medische attesten die ditmaal betrekking hebben op de gezondheidstoestand van haar levensgezel, 

waarvan verzoekster eveneens vindt dat zij “(…) in overweging te nemen zijn (…)” in het kader van het 

onderzoek der elementen met betrekking tot het privé- en gezinsleven van verzoekster, door het artikel 

8 van het EVRM beschermd.  

De omstandigheid, ter zitting door verweerster in herinnering gebracht, dat verzoekster bij de 

administratieve arrestatie waarvan zij op 24 januari 2017 het voorwerp uitmaakte, door de 

Politiediensten werd verhoord op het adres van de verblijfplaats die zij met haar levensgezel deelt, kan 

niet volstaan om deze vaststelling te verzwakken. Inderdaad, uit de vermeldingen die in desbetreffende 

“administratief verslag” blijkt geenszins dat verzoekster, in dit kader, op de hoogte gebracht zou zijn van 

de bedoeling van verweerster om haar het omstreden bevel om het grondgebied te verlaten uit te reiken 

noch, bijgevolge, dat zij de mogelijkheid gehad had om haar standpunt hierover op nuttige en effectieve 

wijze te laten kennen.  

Bijgevolg, zonder zich uit te spreken over de elementen op de voorgrond gekomen ter ondersteuning 

van dit beroep, kan de Raad slechts vaststellen dat, door verzoekster niet mogelijkheid te bieden haar 

standpunt op nuttige en effectieve wijze te laten kennen voor de aanname van de omstreden akte, die 

een beslissing is die haar belangen ongunstig zou kunnen treffen, respecteerde verweerster haar recht 

om verhoord te worden in de hoedanigheid van algemeen rechtsprincipe van de Europese Unie niet, 

zodanig dat er niet uitgesloten kan worden dat – zoals verzoekster het volhoudt – zij de omstreden 

beslissing aannam zonder te beschikken over het geheel der inlichtingen, noodzakelijk om met volle 

kennis van zaken, in het bijzonder elementen betreffende het gezinsleven van verzoekster, door het 

artikel van het EVRM beschermd, te statueren.  
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Uit wat voorafgaat, resulteert dat, aangezien zij in schending van het artikel 8 van het EVRM en het 

recht om gehoord te worden, werden genomen, het tweede en derde middel prima facie ernstig lijken.”  

Verzoeker vindt dus dat zijn recht om verhoord te worden niet nageleefd werd door de Dienst 

Vreemdelingenzaken, die geen rekening hield met het bestaan van een privé- en gezinsleven, zoals bij 

artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermd.  

Hiertoe past te herinneren aan de vaste jurisprudentie van de Raad der Vreemdelingenbetwistingen in 

het kader van een eerste toewijzing die in haar arrest van 11 juni 2015 nummer 147.553 verduidelijkt, 

die verduidelijkt: “Aangezien het de beweerde schending van het artikel 8 van het EVRM betreft, 

herinnert de raad eraan dat, wanneer een risico van schending van het recht op respect van het 

privéleven en/of gezinsleven aangehaald wordt, het eerst onderzoekt of er een privéleven en/of 

gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, alvorens te onderzoeken of dit aangetast wordt door de 

omstreden akte. Wat de appreciatie van het al dan niet bestaan van een privéleven en/of gezinsleven 

betreft, moet de Raad zich op het ogenblik waarom de omstreden akte genomen wordt, plaatsen (cf. Hof 

EVRM 13 februari 2001, Ezzoudhi/Frankrijk §25; Hof EVRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk §34, Hof 

EVRM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk §21).  

Het artikel 8 van het EVRM geeft geen definitie van het begrip ‘gezinsleven’ noch van het begrip 

‘privéleven’. De twee begrippen zijn autonome begrippen die onafhankelijk van het nationaal recht 

geïnterpreteerd moeten worden. Betreffende het bestaan van een gezinsleven past het eerst na te 

kijken of er sprake is van een gezin. Vervolgens moet in de feiten voorkomen dat de persoonlijke band 

tussen de leden van dit gezin voldoende nauw zijn (cf. Hof EVRM 12 juli 2001, K. en T./Finland, §150). 

Het bestaan van een gezinsleven of een privéleven of beiden apprecieert zich in feite.  

Vervolgens moet de Raad onderzoeken of er inmenging in het gezinsleven en/of privéleven is. Hiertoe 

past het na te kijken of de vreemdeling de toelating voor de eerste maal vroeg of of het een beslissing 

betreft die een einde stelt aan een verworven verblijf.  

Indien het een eerste toelating betreft, wat in casu het geval is, stelt het Hof ERM dat er geen inmenging 

is en dat het niet wordt overgegaan tot een onderzoek op basis van de tweede paragraaf van het artikel 

8 van het EVRM. In dit geval beschouwt het Hof ERM desalniettemin dat het pas te onderzoeken of de 

Staat gehouden is aan een positieve verplichting om toe te laten het privéleven en/of gezinsleven te 

handhaven en te ontwikkelen (Hof ERM 28 november 1996, Ahmut/Nederland §63, Hof ERM 31 januari 

2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland §38). Dit gebeurt door een afweging van de 

belangen in aanwezigheid. Indien uit deze afweging van belangen blijkt dat de Staat door zo’n positieve 

verplichting gehouden is, is er schending van het artikel 8 van het ERM (cf. Hof ERM 17 oktober 1986, 

Rees/Verenigd Koninkrijk §37). Inzake immigratie heeft het Hof ERM in de beide voornoemde 

hypotheses, bij diverse gelegenheden in herinnering gebracht dat het EVRM, als zodanig, geen enkel 

recht waarborgde voor een vreemdeling om het grondgebied van een staat, waarvan hij geen 

onderdaan is, te betreden of er te verblijven (Hof ERM 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk § 23, Hof ERM 26 

maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk §74, Hof ERM 18 februari 1991, Moustaquim België §43). Het artikel 8 

van het EVRM kan ook niet geïnterpreteerd worden als inhoudend, voor een Staat, de algemene 

verplichting om de keuze, door vreemdelingen, van hun gemeenschappelijk land van verblijf na te leven 

en de gezinshereniging op het grondgebied van dit land toe te laten (Hof ERM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland § 39). Krachtens een goed gevestigd internationaal 

rechtsprincipe behoort het inderdaad aan de Staat toe de openbare orde te verzekeren, in het bijzonder 

in de uitoefening van haar recht de toegang en het verblijf van niet nationalen te controleren (Hof ERM 

12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België §81, Hof ERM 18 februari 1991, 

Moustaquim/België §43, Hof ERM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en Balkandali/Verenigd Koninkrijk 

§67). De staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe te bepalen.  

Rekening houdend met het feit dat de vereisten van het artikel 8 van het EVRM, net zoals deze van de 

andere beschikkingen van het Verdrag, de waarborg en niet gewoon de welwillendheid of de praktische 

regeling (Hof ERM 5 februari 2002, Conka/België §83) enerzijds betreft en het feit dat dit artikel de 

boventoon voert over de beschikkingen van de Wet van 15 december 1980 (E.H. 22 december 2010, nr. 

210.029) anderzijds, komt het de administratieve autoriteit toe, alvorens haar beslissing te nemen, zich 

over te geven aan een zo rigoureus mogelijk onderzoek van de zaak in functie van de omstandigheden 

waar zij kennis van heeft of zou moeten hebben. Wanneer verzoekster zich beroept op een schending 

van het artikel 8 van het EVRM, komt het haar eerst toe op voldoende precieze wijze rekening houdend 

met de omstandigheden van de zaak, het bestaan van het privé- en gezinsleven, dat zij aanhaalt 

evenals de wijze waarop de omstreden beslissing deze aantastte, te bewijzen.  

4.2.2. Uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens blijkt dat de gezinsband 

tussen het echtpaar of partners vermoed moet worden (cf. Hof ERM, 21 juli 1988, Berrehab/Nederland 

§21, Hof ERM, 28 november 1996, Ahmut/Nederland §60).  
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In casu wordt de familieband tussen verzoekster en haar echtgenoot niet uitdrukkelijk door verweerster 

betwist en geen enkel element in het administratief dossier lat toe het bovenvermeld vermoeden om te 

keren.  

Het bestaan van een gezinsleven uit hun hoofde kan dus vermoed worden.  

Aangezien er niet betwist wordt dat de omstreden beslissing geen einde stelt aan een verworven 

verblijven, maar tussenkomt in het kader van een eerste toelating, is er, in dit stadium van de procedure, 

geen inmenging in het gezinsleven van verzoeker.  

Het past dus na te kijken of de Staat een positieve verplichting had het recht op zijn gezinsleven te 

verzekeren. Om de uitgestrektheid van de verplichtingen, die voor de Staat voortvloeien uit het artikel 8 

§1 van het EVRM, te bepalen, past het eerst na te kijken of er belemmeringen aan de ontwikkeling of de 

voortzetting van een normaal en effectief gezinsleven, elders dan op zijn grondgebied, aangehaald 

worden. Indien zulke belemmeringen om een gezinsleven buiten zijn grondgebied te leiden niet kunnen 

worden vastgesteld, is er geen gebrek aan eerbieding van het gezinsleven in de zin van het artikel 8 van 

het EVRM.  

In casu wordt er geen enkele belemmering van die aard door verzoekster aangehaald, die zich ertoe 

beperkt vol te houden dat “zijn privé- en gezinsleven nergens anders geleid kan worden dan in België in 

de mate waarin heel haar gezin (echtgenoot en haar twee kinderen) zich op het Belgisch grondgebied 

bevindt”, hetgeen hiertoe niet voldoende kan zijn zodat de omstreden beslissing niet beschouwd kan 

worden als een schending van het artikel 8 van het EVRM. 

Bovendien noteert de Raad bij lezing van de omstreden beslissing dat verweerster de elementen van 

privéleven, door verzoekster ter ondersteuning van haar vraag tot verblijfsvergunning aangehaald, in 

overweging nam en beschouwde dat “(…) de verplichting terug te keren naar het land waar men 

vandaan komt, in haar principe, geen puur formele noch onevenredige beslissing is opzichtens het recht 

op (…) privéleven. Deze verplichting brengt geen breuk in de gezins- en privérelaties met zich mee, 

maar enkel een eventuele tijdelijke verwijdering (…)”, alzo voldoende aantonend zo’n afweging te 

hebben gemaakt. Bijgevolg kan haar geen schending van het artikel 8 van het EVRM verweten worden”.  

Gezien deze jurisprudentie komt het de Belgische Staat toe alles in het werk te stellen om verzoeker toe 

te laten een privéleven en gezinsleven, door het artikel 8 van het EVRM beschermd, in België te 

ontwikkelen.  

Verzoeker acht dat de uitvoering van dit bevel om het grondgebied te verlaten duidelijk een 

onevenredige aantasting zou zijn van zijn recht op de eerbiediging van het privé- en gezinsleven, bij 

artikel 8 van het EVRM beschermd.  

Verzoeker herinnert er immers aan dat hij sinds meer dan 2 een liefdesrelaties met Mevrouw B. 

aanging.  

Dat zij hopen na de beslissing van het Hof van Beroep van Antwerpen te kunnen huwen.  

Dat zij besloten een gezin te stichten en dit ondanks de miskramen van Mevrouw B..  

De uitvoering van dit bevel om het grondgebied te verlaten zou echter het gezinsleven van verzoeker 

aantasten omdat zijn scheiding met zijn echtgenote niet slechts tijdelijk zou zijn.  

Inderdaad, betrokkene valt onder een toegangsverbod van 3 jaar (bijlage 13 sexies), dezelfde dag ter 

kennis gebracht.  

Hij zal dus gedurende 3 jaar in Pakistan geblokkeerd zijn en zou dus zijn proces niet kunnen bijwonen 

en zou zo’n lange tijd moeten wachten alvorens de stappen te kunnen ondernemen om zich bij zijn 

levensgezellin te voegen.  

Bovendien is het argument van de Dienst Vreemdelingenzaken volgens hetwelk Mevrouw B. in Pakistan 

zou kunnen wonen, niet relevant gezien haar Belgische nationaliteit en de duur van het toegangsverbod 

van 3 jaar.  

Er is dus duidelijk een onevenredige aantasting van zijn recht op eerbiediging van zijn privé- en 

gezinsleven, door het artikel 8 van het EVRM beschermd.  

Bovendien vindt verzoeker eveneens dat, naast het artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens, dit bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering 

Bijlage 13septies het voorschrift van het artikel 74/13 van de Wet van 15.12.80 niet naleeft.  

Betrokkene vindt ook dat dit bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op 

verwijdering Bijlage 13septies niet correct gemotiveerd is gezien het artikel 74/13 van de Wet van 

15.12.80. 

Inderdaad, vanaf het ogenblik dat verzoeker elementen betreffende zijn privé- en gezinsleven voorlegt, 

behoorde het de Dienst Vreemdelingenzaken toe, in het kader van de motivering van dit bevel om het 

grondgebied te verlaten, rekening te houden met de persoonlijke situatie van verzoeker.  

Dat door niet zo te handelen, dit bevel om het grondgebied te verlaten niet correct gemotiveerd is en het 

voorwerp zal moeten uitmaken van een opschorting.” 
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3.2.2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te 

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen, en dat op een “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 voormelde 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, derwijze dat blijkt, of minstens kan worden nagegaan of de overheid is 

uitgegaan van gegevens die in rechte en in feite juist zijn, of zij die gegevens correct heeft beoordeeld, 

en of zij op grond daarvan in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen komen, opdat de betrokkene met 

kennis van zaken zou kunnen uitmaken of het aangewezen is de beslissing met een annulatieberoep te 

bestrijden (RvS 18 januari 2010, nr. 199.583; RvS 11 december 2015, nr. 233.222). Artikel 62 van de 

Vreemdelingenwet legt evenzeer de plicht op om de beslissingen die voortvloeien uit de toepassing van 

deze wet formeel te motiveren.  

 

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht is de Raad 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 totstandkoming van de bestreden 

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

grond daarvan niet op kennelijk onredelijke wijze tot haar besluit is gekomen (RvS 7 november 2001, nr. 

101.624). 

 

De bestreden beslissing is gesteund op artikel 7, eerste lid, 1° van de Vreemdelingenwet: “wanneer hij 

in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten”.  

 

Verzoeker betwist niet dat hij zich in dat geval bevindt.  

 

Wat betreft de vermeende schendingen van artikel 8 van het EVRM en artikel 74/13 van de 

Vreemdelingenwet, moet het volgende worden vastgesteld: 

 

Artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet bepaalt het volgende: 

 

“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.” 

 

Artikel 8  van het EVRM bepaalt het volgende: 

 

“1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 

briefwisseling. 

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

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

van ‘s lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming 

van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen”. 

 

De bestreden beslissing is dienaangaande gemotiveerd als volgt: 

 

“Op 12.06.2015 wenste betrokkene zijn voorgenomen huwelijk te laten registreren bij de Stad Mechelen. 

Vervolgens werd aan betrokkene in het kader van een onderzoek schijnhuwelijk een bevel om uiterlijk 

op 20.01.2016 het land te verlaten (bijlage 13 van 21.12.2015) betekend. Op 12.0.2016 deed 

betrokkene te Mechelen een huwelijksaangifte met een Belgische onderdane (B., R. geboren op 

01.04.1973). Op 20.06.2016 weigerde de stad Mechelen het huwelijk te voltrekken na negatief advies 

van het Parket van Mechelen op 17.06.2016 nadat was vastgesteld dat betrokkene trachtte een huwelijk 

aan te gaan dat niet gericht was op het aangaan van duurzame verbintenis tussen partners maar op het 

verwerven van een verblijfsrecht. 

Bovendien, zijn intentie om te huwen geeft hem niet automatisch recht op verblijf. 

De weigering het voorgenomen huwelijk te voltrekken vormt een contra-indicatie inzake het bestaan van 

een werkelijk gezinsleven, zodat kan geconcludeerd worden dat een terugkeer naar het land van 

herkomst geen schending van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Hoe dan ook toont betrokkene niet aan 
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dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven 

te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat mevrouw B., R. niet kan gedwongen worden 

het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat zij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar 

Pakistan. Zowel betrokkene als mevrouw B., R. wisten dat het gezinsleven in België van af het begin 

precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België.” 

 

Uit deze motivering blijkt dat de verwerende partij wel degelijk acht heeft geslagen op het beweerdelijke 

gezinsleven van verzoeker in het licht van artikel 8 van het EVRM, en bijgevolg ook in het licht van 

artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet. Immers, artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet weerspiegelt 

de hogere rechtsnormen, zoals artikel 8 van het EVRM, en noodzaakt een individueel onderzoek zodat 

wordt gewaarborgd dat de verwerende partij rekening houdt met welbepaalde fundamentele rechten, 

zoals  het gezins- en familieleven van de betrokken vreemdeling. Er is geen enkele reden om te 

veronderstellen dat het gezins- en familieleven waarmee volgens de beide normen rekening zou moeten 

worden gehouden op een verschillende manier zou moeten worden ingevuld.  

 

Dienaangaande moet erop worden gewezen dat in casu niet wordt betwist dat het een eerste toegang 

tot het Rijk betreft, met name een aanvraag om een verblijfskaart van een familielid van een burger van 

de Unie, zodat er in deze stand van het geding geen inmenging is in het door verzoeker voorgehouden 

gezinsleven. In dit geval moet worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Staat om 

het recht op gezinsleven te handhaven. 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 artikel 8, eerste lid van het EVRM geschonden (EHRM 17 oktober 1986, Rees v. 

Verenigd Koninkrijk, § 37). De omvang van de positieve verplichtingen die op de staat rusten is 

afhankelijk van de precieze omstandigheden die eigen zijn aan het voorliggende 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 wordt verbroken bij verwijdering naar het land van 

bestemming, de omvang van de banden in de Verdragsluitende Staat, alsook de aanwezigheid van 

onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezins- en privéleven elders normaal en effectief 

wordt uitgebouwd of verdergezet. Deze elementen worden afgewogen tegen de aanwezige elementen 

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

Nuñez v. Noorwegen, § 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 

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

v. Noorwegen, § 89).  

 

Daargelaten de vaststelling dat er thans ook reeds een vonnis is van de sectie familie- en jeugdrecht-

bank van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen van 1 december 2016, waarin wordt gesteld dat 

de vordering van verzoeker en mevrouw R.B. tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad 

Mechelen ongegrond is, hetgeen het motief dat “de weigering het voorgenomen huwelijk te voltrekken 

[…] een contra-indicatie vormt inzake het bestaan van een werkelijk gezinsleven” alleen maar versterkt, 

slaagt verzoeker er niet in het determinerend motief inzake zijn vermeende relatie te ondermijnen. 

Immers, de verwerende partij stelde in de bestreden beslissing dat “verzoeker niet aantoont dat hij enkel 

in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te 

ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat mevrouw B., R. niet kan gedwongen worden 

het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat zij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen volgen naar 

Pakistan. Zowel betrokkene als mevrouw B., R. wisten dat het gezinsleven in België van af het begin 

precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België.” 

 

Verzoeker stelt daar tegenover dat het argument dat zijn partner in Pakistan zou kunnen wonen niet 

relevant is gezien haar Belgische nationaliteit, maar zoals reeds gesteld in de bestreden beslissing toont 

verzoeker niet aan waarom zij hem niet tijdelijk zou kunnen volgen naar zijn land van herkomst, voor de 

duur van het inreisverbod of, desgevallend, tot wanneer de procedure die nog wordt gevoerd voor het 

hof van beroep te Antwerpen en met betrekking tot dewelke de zitting werd vastgesteld op 4 september 

2017, een gunstig gevolg zou krijgen. In dat geval zou verzoeker immers, overeenkomstig artikel 74/12 

van de Vreemdelingenwet, de opschorting of opheffing van het inreisverbod kunnen vragen. Overigens, 

zoals dat ook al werd gesteld in de bestreden beslissing, is een andere belangrijke vraag of het 

gezinsleven zich heeft ontwikkeld in een periode waarin de betrokken personen zich ervan bewust 

dienden te zijn dat de verblijfsstatus van een van hen er toe leidt dat het voortbestaan van het 

gezinsleven in het gastland vanaf het begin precair zou zijn. Waar dit het geval is, zal er enkel in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn van een schending van artikel 8 EVRM (EHRM 3 oktober 

2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 108; zie ook EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 142). 
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Verzoeker brengt geen elementen bij die erop zouden wijzen dat zijn situatie zou moeten worden 

beschouwd als uitzonderlijk in de zin van de hoger aangehaalde rechtspraak van het EHRM (EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 107; zie ook EHRM 17 april 2014, Paposhvili/België, § 142). 

Hij verwijst weliswaar naar het feit dat op 4 september 2017 het hof van beroep te Antwerpen zijn 

beroep behandelt tegen het voormelde vonnis van 1 december 2016, maar hij toont op geen enkele 

wijze aan dat een persoonlijke verschijning verplicht is en dat hij zich niet zou kunnen laten 

vertegenwoordigen door zijn raadsman. Verzoeker maakt prima facie derhalve niet aannemelijk dat er 

sprake is van dwingende elementen die zouden kunnen doen besluiten tot het bestaan van 

uitzonderlijke omstandigheden in de zin van de hoger aangehaalde rechtspraak en die zouden leiden tot 

een schending van artikel 8 van het EVRM.  

 

Verzoeker toont dan ook niet aan dat de verwerende partij op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige 

wijze zou hebben geoordeeld dat zijn beweerde gezinsleven het afleveren van een bevel om het 

grondgebied te verlaten niet in de weg staat, of dat daarover niet afdoende zou zijn gemotiveerd. Een 

schending van artikel 7 of  artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, van artikel 8 van het EVRM, van de 

formele of materiële motiveringsplicht of van het zorgvuldigheidsbeginsel  blijkt derhalve prima facie niet.  

 

Wat betreft de aangevoerde schending van het hoorrecht, als Unierechtelijk beginsel, oordeelt de Raad 

als volgt: 

 

Opdat verzoeker een belang zou hebben bij zijn grief dat hij, voorafgaand aan het nemen van de 

bestreden beslissing, niet werd gehoord, moet hij aannemelijk maken dat de bestreden beslissing 

mogelijk anders had kunnen zijn mocht hij zijn gehoord. Immers, niet elke onregelmatigheid bij de 

uitoefening van het hoorrecht tijdens een administratieve procedure levert een schending van dit recht 

op, en niet elk verzuim om het hoorrecht te eerbiedigen leidt stelselmatig tot de onrechtmatigheid van 

het genomen besluit (HvJ 10 september 2013, C-383/13 PPU, M.G. e.a., ro. 39).  

 

Om een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de Raad dus aan de hand van de specifieke 

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

heid die het hoorrecht op zodanige wijze aantast dat de besluitvorming in kwestie een andere afloop had 

kunnen hebben, met name omdat verzoeker 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., ro. 40). 

 

Verzoeker betoogt dat de procedure tegen de beslissing tot weigering van voltrekking van het huwelijk 

hangende is bij het hof van beroep in Antwerpen en dat de zaak op 4 september 2017 moet worden 

gepleit. Het is noodzakelijk, betoogt hij, dat hij daar aanwezig is, wat niet mogelijk is, gezien het 

inreisverbod van drie jaar dat hem, samen met de thans bestreden beslissing, ter kennis werd gebracht. 

Bovendien, zo stelt hij, beschikt hij over medische documenten die getuigen van de wens van het koppel 

om een gezin te stichten, hetgeen het bestaan van een gezinsleven bewijst. Hij herinnert eraan dat hij 

zijn partner reeds meer dan 2 jaar kent en dat zij sedert bijna 2 jaar samenwonen. Als hij deze 

elementen had kunnen aanbrengen, zo besluit hij, dan had de besluitvormingsprocedure tot een ander 

resultaat geleid. 

 

De Raad is van oordeel dat deze argumenten niet aantonen dat, mocht verzoeker ze hebben kunnen 

aanbrengen in het kader van het hoorrecht, de beslissing mogelijk een andere wending had kunnen 

nemen. Immers, de gegevens over zijn relatie waren de verwerende partij al gekend in het kader van 

het onderzoek naar het schijnhuwelijk en het negatief advies van het parket. Bovendien versterkt het 

vonnis van de rechtbank van eerste aanleg – waarin overigens de kinderwens van verzoeker en 

mevrouw R.B. werd betrokken – en een verwijzing naar het feit dat verzoeker zich genoodzaakt heeft 

gezien in beroep te gaan tegen dit vonnis bij het hof van beroep alleen maar het motief dat de weigering 

om het voorgenomen huwelijk te voltrekken een contra-indicatie is inzake het bestaan van een werkelijk 

gezinsleven. Nu verzoeker niet aantoont dat hij persoonlijk zal moeten verschijnen voor het hof van 

beroep, brengt hij derhalve niets aan dat erop zou kunnen wijzen dat hij specifieke omstandigheden had 

kunnen aanvoeren die na een individueel onderzoek het afleveren van het aangevochten bevel om het 

grondgebied te verlaten hadden kunnen beïnvloeden, te meer nu het determinerend motief inzake de 

beoordeling van zijn beweerde gezinsleven in het licht van artikel 8 van het EVRM, zoals hiervoor werd 

geschetst, erdoor niet wordt geaffecteerd. In die omstandigheden kan hij zich niet op dienstige wijze 

beroepen op de schending van de hoorplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur of als 

algemeen beginsel van Unierecht.   
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3.2.3. Het enige middel is in geen van zijn onderdelen ernstig. Aan de tweede cumulatieve voorwaarde 

is bijgevolg niet voldaan. Deze vaststelling volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid te verwerpen.  

 

4. Kosten 

 

Met toepassing van artikel 39/68-1, §5, derde en vierde lid van de Vreemdelingenwet zal de beslissing 

over het rolrecht of over de vrijstelling ervan, in een mogelijke verdere fase van het geding worden 

getroffen. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

 

Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf april tweeduizend zeventien door: 

 

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

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN A. WIJNANTS 

 


