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 “DIT ARREST WERD VERBETERD DOOR HET ARREST NR 188462 van 15/06/2017” 

 

nr. 188 345 van 15 juni 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 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 VIIIE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 13 juni 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 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering van 8 juni 2017. 

 

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. 

 

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 13 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juni 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. SOENEN die 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. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

1.1. Verzoekster huwde op 27 juli 2013 in Ghana met A.S.O., die in het bezit is van een Belgische 

F-kaart. 
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1.2. Verzoeksters aanvraag om een visum type D met het oog op gezinshereniging werd 

geweigerd op 23 december 2013. 

 

1.3. Verzoekster kwam België vroeg een Deens visum aan, geldig voor veertien dagen en begaf 

zich vervolgens naar België.  

 

1.4. Op 19 mei 2015 meldt zij zich bij de burgerlijke stand te Brugge met het oog op de 

overschrijving van de Ghanese huwelijksakte.  

 

1.5. Op 2 april 2016 werd haar een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven.  

 

1.6. Op 18 april 2017 weigerde de ambtenaar van de burgerlijke stand te Gent het huwelijk te 

erkennen.  

 

1.7. Het beroep tegen die beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 
de Raad) verworpen bij arrest nr. 186.000 van 27 april 2017. 
 
1.8. Op 8 juni 2017 wordt aan verzoeker een nieuw bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 
13septies) afgegeven. Dit is de thans bestreden beslissing, die als volgt gemotiveerd is: 
 

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

VERWIJDERING 

Bevel om het grondgebied te verlaten 

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

[…] 

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

die het Schengenacquis ten 

volle toepassen(2), tenzij zij 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: 

 

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

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

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

geldig 30 dagen, haar ter kennis gegeven op 02.04.2016. Er wordt geen termijn van één tot zeven 

dagen toegekend nu de vreemdeling niet vrijwillig vertrokken is, waardoor kan verwacht worden dat een 

termijn van minder dan zeven dagen haar evenmin zal aanzetten om vrijwillig te vertrekken. Een 

dwangverwijdering is proportioneel. Geen termijn wordt, gelet op wat vooraf gaat, toegekend. 

Betrokkene kwam volgens eigen verklaring illegaal het land binnen op 14.08.2014 en is sindsdien in 

precair verblijf in het Rijk. 

Op 19.05.2014 deed betrokkene te Gent een verklaring tot wettelijke samenwoonst met de Belgische 

onderdaan de heer A.S.O. (geboren op 30.10.1988 te Accra). Op 18.04.2017 weigerde de stad Gent 

deze wettelijke samenwoonst te registreren na negatief advies van het Parket van Gent van 04.04.2017 

dat had vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst trachtte te registreren die niet gericht 

was op het aangaan van een duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. De weigering van registratie tot wettelijke samenwoonst 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. Hoedanook toont betrokkene 

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

gezinsleven te ontwikkelen in haar land van herkomst. Het louter feit dat de heer A. niet kan gedwongen 
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worden het Belgisch grondgebied te verlaten, maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen 

volgen naar Ghana. Zowel betrokkene als de heer A. wisten dat het gezinsleven in België vanaf het 

begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. Uit het administratieve 

verslag van de politie van PZ Gent blijkt dat aan betrokkene op 02.04.2017 een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 30 dagen ter kennis werd gegeven. Het op 28.04.2016 

ingediende beroep tegen dit bevel werd op 27.04.2017 door de RVV verworpen. Betrokkene is nu 

opnieuw aangetroffen in onwettig verblijf. Zij weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken 

aan haar onwettige verblijfssituatie zodat een gedwongen tenuitvoerlegging van de grensleiding 

noodzakelijk is. 

 

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 toepassen2 om de volgende redenen: 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten:  

Betrokkene verblijft op het Schengengrondgebied zonder een geldig visum. 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

geldig 30 dagen, haar ter kennis gegeven op 02.04.2016. 

 

Vasthouding 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT VASTHOUDING: 

Met de toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980, dient de betrokkene te 

dien einde opgesloten te worden, aangezien haar terugleiding naar de grens niet onmiddellijk kan 

uitgevoerd worden en op basis van volgende feiten: 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13) 

geldig 30 dagen, haar ter kennis gegeven op 02.04.2016. 

Gelet op al deze elementen, kunnen we dus concluderen dat /zij de administratieve beslissing die 

genomen wordt te haren laste niet zal opvolgen. We kunnen ook concluderen dat er sterke vermoedens 

zijn dat zij zich aan de verantwoordelijke autoriteiten zal onttrekken. Hieruit blijkt dat betrokkene ter 

beschikking moet worden gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. Het is noodzakelijk om betrokkene 

ter beschikking van Dienst Vreemdelingenzaken te weerhouden om de overname te vragen aan 

Ghana.” 

 

1.9. Op dezelfde dag werd ook een inreisverbod van drie jaar aan verzoekster opgelegd.                                

 

2. Over de ontvankelijkheid  

 

Inzake de beslissing tot vasthouding met het oog op verwijdering dient te worden opgemerkt dat deze 

beslissing werd genomen in toepassing van artikel 7, derde lid van de wet van 15 december 1980 

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

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en dat een vreemdeling, overeenkomstig artikel 71, 

eerste lid van dezelfde wet, tegen een dergelijke beslissing een beroep kan instellen bij de raadkamer 

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

aangetroffen. De Raad heeft derhalve, nu de wetgever deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander 

rechtscollege heeft toevertrouwd, geen rechtsmacht om te onderzoeken of de beslissing tot het 

vasthouden in een welbepaalde plaats in overeenstemming is met de wet. 

 

Het beroep is dan ook onontvankelijk in de mate dat het gericht is tegen de beslissing tot vasthouding 

met het oog op verwijdering. 

 

De Raad wijst er daarnaast op dat artikel 43, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 

2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: het koninklijk 

besluit van 21 december 2006) bepaalt dat, indien de uiterst dringende noodzakelijkheid wordt 

aangevoerd, de vordering een uiteenzetting van de feiten die deze uiterst dringende noodzakelijkheid 

rechtvaardigen dient te bevatten. 

 

Verzoekster zet uiteen dat zij reeds van haar vrijheid werd beroofd met het oog op zijn repatriëring. Aan 

de in de in artikel 43, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 december 2006 gestelde vereiste 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

om het hoogdringend karakter van de vordering toe te lichten en aannemelijk te maken werd dus 

voldaan. 

 

Daarenboven dient te worden gesteld dat aangezien vaststaat dat verzoekster is vastgehouden in een 

welbepaalde plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de vreemdelingenwet en gelet op de 

bepalingen van artikel 39/82, § 4, tweede lid van de vreemdelingenwet het imminent karakter van de 

tenuitvoerlegging van de bestreden verwijderingsmaatregel kan worden aangenomen. 

 

Het hoogdringend karakter van de vordering wordt ook niet betwist.       

 

Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet slechts tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van een bestuurshandeling kan 

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. 

 

3. De middelen 

 

3.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 7, 74/13, 74/11 en 62 

van de vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht, van het 

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en ten slotte van de 

artikelen 3, 6 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 

van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), alsook “het respect voor het menselijk waardigheid”. 

 

3.2.1. Na een theoretische uiteenzetting omtrent de aangevoerde rechtsnormen, voert verzoekster 

vooreerst aan dat de bestreden beslissing foutief motiveert dat de wettelijke samenwoonst werd 

geweigerd, daar waar in werkelijkheid de registratie van het huwelijk werd geweigerd. Hoewel 

verzoekster dient te worden bijgetreden, blijkt uit de gegevens van de zaak prima facie niet op 

welke wijze een foutieve vermelding “samenwoning” in de plaats van “huwelijk” in casu een invloed 

heeft gehad op de strekking van de bestreden beslissing. Verzoekster licht dit in het 

middelonderdeel ook niet verder toe, zodat de Raad prima facie niet inziet welk belang verzoekster 

heeft bij een eventuele schorsing van de beslissing op grond van dit onderdeel.  

 

Waar verzoekster vervolgens aanvoert dat zij tegen de weigering van de erkenning van het huwelijk 

beroep indiende bij de rechtbank van eerste aanleg en dat de inleidende zitting plaats heeft op 15 juni 

2017, merkt de Raad ter terechtzitting op dat, gelet op het feit dat op die datum nog geen repatriëring 

zal zijn voorzien, verzoekster in de mogelijkheid is om persoonlijk te verschijnen. Verzoeksters 

raadsman verduidelijkt ter terechtzitting dat het slechts gaat om een inleidende zitting waarbij de 

kalender van de zaak zal worden bepaald en dat zij slechts in een later stadium haar argumenten ten 

gronde zal kunnen doen gelden. Daargelaten dat verzoekster daarmee haar betoog wijzigt, vermits zij in 

het middel benadrukte persoonlijk aanwezig te willen zijn op de inleidingszitting, merkt de Raad op dat 

niets belet dat verzoekster zich bij de behandeling van de zaak zich laat vertegenwoordigen door een 

advocaat. Daarbij kan ook haar echtgenoot aanwezig zijn en persoonlijke argumenten laten gelden als 

partij in de zaak. Hij kan daarbij ook alle nuttige stavingsstukken voorleggen. Bovendien beschikt 

verzoekster overeenkomstig artikel 74/12 van de vreemdelingenwet over de mogelijkheid om de 

opheffing of opschorting van het inreisverbod te vragen, teneinde haar zaak op het geëigende ogenblik 

in België te verdedigen.  

 

Voor zover verzoekster verder in haar middel onder [5.2.7.] grieven aanvoert ten aanzien van de 

aanhouding, werd  hoger onder [2.] reeds vastgesteld dat de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid niet ontvankelijk is ten aanzien van de beslissing tot vasthouding. Dit 

onderdeel van het middel is dan ook niet ontvankelijk. 

 

Ook waar verzoekster in het middel onder [5.2.8.] en [5.2.10.] kritiek uitoefent op het inreisverbod, moet 

worden opgemerkt dat het inreisverbod niet het voorwerp uitmaakt van de huidige vordering tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, doch kan worden aangevochten met een beroep tot 

nietigverklaring. Daarenboven zijn overeenkomstig artikel 39/82, §4, tweede lid, van de 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

vreemdelingenwet enkel verwijderings- en terugdrijvingsmaatregelen maatregel vatbaar voor een 

vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Deze middelonderdelen zijn dan ook 

onontvankelijk.  

 

Verder voert verzoekster de schending aan van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet juncto artikel 8 

van het EVRM. 

 

In de bestreden beslissing wordt met betrekking tot verzoeksters gezinsleven gemotiveerd:  

 

“Op 19.05.2014 deed betrokkene te Gent een verklaring tot wettelijke samenwoonst met de Belgische 

onderdaan de heer A.S.O. geboren op 30.10.1988 te Accra). Op 18.04.2017 weigerde de stad Gent 

deze wettelijke samenwoonst te registreren na negatief advies van het Parket van Gent van 04.04.2017 

dat had vastgesteld dat betrokkene een wettelijke samenwoonst trachtte te registreren die niet gericht 

was op het aangaan van een duurzame verbintenis tussen partners maar op het verwerven van een 

verblijfsrecht. De weigering van registratie tot wettelijke samenwoonst 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. Hoedanook toont betrokkene 

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

gezinsleven te ontwikkelen in haar land van herkomst. Het louter feit dat de heer A. niet kan gedwongen 

worden het Belgisch grondgebied te verlaten, maakt niet dat hij betrokkene niet vrijwillig zou kunnen 

volgen naar Ghana. Zowel betrokkene als de heer A. wisten dat het gezinsleven in België vanaf het 

begin precair was, gelet op de illegale verblijfssituatie van betrokkene in België. Uit het administratieve 

verslag van de politie van PZ Gent blijkt dat aan betrokkene op 02.04.2017 een bevel om het 

grondgebied te verlaten (bijlage 13) geldig 30 dagen ter kennis werd gegeven. Het op 28.04.2016 

ingediende beroep tegen dit bevel werd op 27.04.2017 door de RVV verworpen.” 

 

Aldus blijkt wel degelijk dat met betrekking tot het gezinsleven in de bestreden beslissing werd 

gemotiveerd, zodat alvast dient te worden besloten dat bij het nemen van het bestreden bevel rekening 

werd gehouden met het gezinsleven zoals vereist door artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.  

 

 Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:  

 

“‘1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, 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.’ 

 

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 louter goede wil of 

met praktische regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka v. 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. 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt dat bij de 

belangenafweging in het kader van het door artikel 8 van het EVRM beschermde recht op eerbiediging 

van het privé- en gezinsleven een "fair balance" moet worden gevonden tussen het belang van de 

vreemdeling en diens familie enerzijds en het algemeen belang van de Belgische samenleving bij het 

voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde anderzijds. Daarbij moeten alle 

voor die belangenafweging van betekenis zijnde feiten en omstandigheden kenbaar worden betrokken. 

De Raad oefent slechts een wettigheidscontrole uit op de bestreden beslissing. Bijgevolg gaat de Raad 

na of de verwerende partij alle relevante feiten en omstandigheden in haar belangenafweging heeft 

betrokken en, indien dit het geval is, of de verwerende partij zich niet ten onrechte op het standpunt 

heeft gesteld dat die afweging heeft geresulteerd in een "fair balance" tussen enerzijds het belang van 

een vreemdeling bij de uitoefening van het familie- en gezins-/ privéleven hier te lande en anderzijds het 

algemeen belang van de Belgische samenleving bij het voeren van een migratiebeleid en het 

handhaven van de openbare orde.  
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Deze maatstaf impliceert dat de Raad niet de bevoegdheid bezit om zijn eigen beoordeling in de plaats 

te stellen van die van de administratieve overheid. Bijgevolg kan de Raad niet zelf de belangenafweging 

doorvoeren. (RvS 26 januari 2016, nr. 233.637; RvS 26 juni 2014, nr. 227.900) 

 

Het bestaan van een gezinsleven wordt door de Raad in het huidige stadium van de procedure niet 

betwist. Ook uit de bestreden beslissing blijkt niet dat het bestaan van enig gezinsleven ipso facto wordt 

betwist (zie: “Hoedanook toont betrokkene niet aan dat zij enkel in België een gezinsleven kan hebben 

en dat het niet mogelijk zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in het land van herkomst.” )  

Bijgevolg dient de Raad te onderzoeken is of er sprake is van een schending van het recht op 

eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven.  

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

absoluut. Inzake immigratie heeft het EHRM er 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 9 oktober 2003, 

Slivenko/Letland (GK), § 115; EHRM 24 juni 2014, Ukaj/Zwitserland, § 27). 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; EHRM 10 juli 2014, Mugenzi/Frankrijk, § 43). De Verdragsstaten hebben 

het recht, op grond van een vaststaand beginsel van internationaal recht, behoudens hun 

verdragsverplichtingen, met inbegrip van het EVRM, de toegang, het verblijf en de verwijdering van niet-

onderdanen te controleren (EHRM 26 juni 2012, Kurić en a./Slovenië (GK), § 355; zie ook EHRM 3 

oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 100). De Staat is aldus gemachtigd om de voorwaarden 

voor de binnenkomst, het verblijf en de verwijdering van niet-onderdanen vast te leggen. 

Niettemin, in bepaalde gevallen kunnen binnenkomst-, verblijfs- en verwijderingsmaatregelen aanleiding 

geven tot een schending van het recht op eerbiediging van het gezinsleven, zoals gewaarborgd onder 

artikel 8 van het EVRM.  

Of daarvan daadwerkelijk sprake is, moet onderzocht worden in het licht van de vraag of de vreemdeling 

voor de eerste keer om toelating tot binnenkomst en/of verblijf heeft verzocht, dan wel of het gaat om 

een weigering van een voortgezet verblijf. 

 

In casu werd verzoekster niet eerder tot verblijf toegelaten of gemachtigd, noch wordt er een einde 

gesteld aan enig recht op verblijf. Het betreft een situatie van eerste toelating. 

 

Hierbij oordeelt het EHRM dat er geen toetsing geschiedt aan de hand van het tweede lid van artikel 8 

van het EVRM, maar moet eerder onderzocht worden of er een positieve verplichting is voor de Staat  

om de betrokken vreemdeling op zijn grondgebied toe te laten of te laten verblijven zodat hij zijn recht 

op eerbiediging van het privé- en/of familie- en gezinsleven aldaar kan handhaven en ontwikkelen 

(EHRM 28 november 1996, Ahmut/Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en 

Hoogkamer/Nederland, § 38; EHRM 3 oktober 2014, Jeunesse/Nederland (GK), § 105). Dit geschiedt 

aan de hand van de ‘fair balance’-toets waarbij wordt nagegaan of de staat een  redelijke afweging heeft 

gemaakt tussen de concurrerende belangen van de het individu, enerzijds, en de samenleving, 

anderzijds.  Staten beschikken bij deze belangenafweging over een zekere beoordelingsmarge. 

 

De omvang van de positieve verplichting is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 

betrokken individuen en het algemeen belang (EHRM 17 oktober 1986, Rees/The United Kingdom, § 

37; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39; EHRM 3 oktober 2014, 

Jeunesse/Nederland (GK), § 106-107). In het kader van een redelijke afweging worden een aantal 

elementen in rekening genomen, met name de mate waarin het gezins- en privéleven daadwerkelijk 

wordt verbroken, 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. 

Een ander belangrijke overweging is 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 gezins- en privéleven 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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In concreto betoogt verzoekster dat geen rekening werd gehouden met het feit dat zij een beroep bij de 

familierechtbank instelde tegen de weigering tot erkenning van het huwelijk. Hoger werd reeds 

uiteengezet waarom verzoekster prima facie niet aannemelijk maakt dat zij zich niet ten gepaste tijde 

nuttig zou kunnen verweren tegen deze weigeringsbeslissing.  

 

Waar verzoekster verder aanvoert dat haar eveneens een inreisverbod van drie jaar werd opgelegd, 

weerlegt zij daarmee niet het motief dat verzoekster geen hinderpalen heeft aangevoerd die haar 

echtgenoot zouden verhinderen haar te vergezellen naar Ghana. Evenmin weerlegt zij het motief dat 

verzoekster er van op de hoogte was dat het gezin werd ontwikkeld in een precaire verblijfssituatie.  

Daarenboven staat het verzoekster vrij een beroep tot nietigverklaring in te dienen ten aanzien van dit 

inreisverbod of overeenkomstig artikel 74/12 van de vreemdelingenwet om humanitaire redenen de 

opheffing of opschorting te vragen van het inreisverbod.  

 

Verzoekster voert geen andere elementen aan die  kunnen wijzen op een positieve verplichting in 

hoofde van de verwerende partij.  

Verzoekster maakt aldus geen hinderpalen aannemelijk die leiden tot een positieve verplichting in 

hoofde van de Belgische overheid. Een schending van artikel 8 van het EVRM wordt op het eerste 

gezicht niet aannemelijk gemaakt. 

 

Het middel is niet ernstig.  

 

Aan de tweede cumulatieve voorwaarde is bijgevolg niet voldaan. 

 

De vaststelling dat er niet is voldaan aan één van de in artikel 39/82, § 2, eerste lid van de 

vreemdelingenwet voorziene cumulatieve voorwaarden volstaat om de vordering tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid af te wijzen. Op de voorwaarde van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel 

dient dan ook niet te worden ingegaan. 

 

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 vijftien juni tweeduizend zeventien door: 

 

mevr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. S. KEGELS, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

S. KEGELS C. VERHAERT 

 


