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 nr. 189 405 van 5 juli 2017 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Turkse nationaliteit te zijn, op 2 maart 2017 heeft 

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

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

van 18 januari 2017 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 13). 

 

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 23 maart 2017 met refertenummer 

X 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 25 april 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 mei 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat E. CLUYSE verschijnt voor 

de verzoekende partij en van advocaat C. VANBEYLEN, 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 kwam België binnen met een visum voor kort verblijf op 29 september 2016, geldig 

voor 30 dagen. Zij legde op 28 februari 2017 voor de gemeente Lokeren een huwelijksverklaring af met 

de heer A.T., van Turkse nationaliteit. 

 

1.2. Op 18 januari 2017 wordt een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven, dat haar ter kennis 

wordt gebracht op 31 januari 2017. Dit is de bestreden beslissing, die als volgt luidt: 

 

“De heer / mevrouw : 
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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 toepassen, tenzij hij (zij) beschikt over de documenten die vereist zijn 

om er zich naar toe te begeven, 

 

binnen de 7 (zeven) 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 volgende feiten: 

 

Artikel 7 

 

(…) 

 

( x ) 2° in volgende gevallen : 

 

[x] de vreemdeling verblijft langer in het Rijk dan de termijn waartoe hij gemachtigd is door het visum of 

de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd aangebracht 

(art.6, eerste lid, van de wet) 

 

(…) 

 

Volgens het overgemaakte paspoort en visum van betrokkene blijkt dat het visum vervallen is sedert 

13/11/2016. Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene verstreken. 

Betrokkene levert niet het bewijs dat zij, aan de buitengrenzen van het Schengengebied, België verlaten 

heeft via een toegelaten doorlaatpost gedurende de vastgestelde openingstijden. 

 

(…) 

  

Betrokkene is op 29/09/2016 binnengekomen met een C-visum geldig van 29/09/2016 tot 13/11/2016 

voor 30 dagen. Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu verstreken. 

Bovendien geeft de intentie om te huwen of om wettelijk samen te wonen betrokkene niet automatisch 

recht op verblijf. Ook het feit dat betrokkene hier verblijft bij haar partner, geeft haar niet automatisch 

recht op verblijf. 

 

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. In zijn arrest (nr. 27.844) 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 betrokkene 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).” 

 

2. Onderzoek van het beroep 

 

Na een uitgebreide uiteenzetting houdt verzoekster voor dat zij wel degelijk een belang heeft bij de 

vernietiging van de bestreden beslissing, hetgeen door de Raad niet eens wordt betwist, voert zij de 

volgende middelen aan: 

  

“2. Aangaande de gegrondheid van het beroep: Middelen 

 

Verzoeker meent volgende middelen te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de bestreden 

beslissing: 
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1° een manifeste schending van de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van 

goed bestuur (Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen) 

en schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en art 3 en 5 EVRM, 

 

De motivering van de bestreden beslissing is geenszins draagkrachtig. 

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven ( P.M. Le controle par Ie Conseil d' Etat de la motivation des actes réglemenatires", noot onder 

R.v.St 1 febrauri 1989, nr 31.882, J.L.M.B, 1989,55-560) 

 

De motivering moet adequaat en in evenredigheid met het belang van de beslissing zijn. Zie ter zake 

ook J. Vande Lanotte en E. Creeche, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge Die keure 

1992,11-12) 

 

Het is duidelijk dat de beslissing inhoudende het bevel om het grondgebied te verlaten niet voldoende is 

gemotiveerd 

 

Er mag van de verwerende partij uiteraard verwacht worden dat er niet op vage en algemene wijze 

geantwoord wordt, doch zeer duidelijk een argumentatie dient weer te geven, temeer deze uitermate 

verstrekkende gevolgen heeft voor verzoekende partij ( en haar partner!!) die verblijf geweigerd wordt Er 

is ter zake een schending van de motiveringsplicht.  

 

Dat er duidelijk sprake is van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd (en dus ook niet gemotiveerd is 

ter zake) en er dus een schending van art 3 van het EVRM aan de orde is 

 

Door het Europees Hof van de rechten van de mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten 

en de betrokken nationale rechters indringend ("independent and rigorous) moeten toetsen of er sprake 

is van een risico van behandeling in strijd met art 3 EVRM. 

 

Het feit dat verzoekrr werkelijk gehud is met mevrouw S. M., en uit dien hoofde een verblijfsrecht kan 

verkrijgen, 

 

Gelet op het geheel van deze elementen diende het recht op verblijf te worden toegestaan aan 

verzoekende partij 

 

Er is duidelijk sprake van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

Schending van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur 

 

Doordat de Dienst Vreemdelingenzaken in hun motivatie aanhaalden, ttz dat in de "verantwoording" 

wordt gesteld dat: 

 

Art 7 waneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereisten documenten: 

X2 in volgende gevallen: 

  

x de vreemdeling verblijft langer in het Rijk dan de termijn waartoe hij werd gemachtigd is door het 

visum of de visumverklaring dat of die in zijn paspoort of in zijn daarmee gelijksgestelde reistitel werd 

aangebracht (art 6 eerste lid van de wet) 

 

volgens het overgemaakt paspoort en vum van betrokkene blijkt dat het visu vervallen is sedert 

13/11/2016. Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene verstreken. 

Betrokkene levert niet het bewijs dat zij, aan de buitengrenzen van het Schengengebied, België verlaten 

heeft via een toegelaten doorlaatpost gedurende de vastgestelde openingstijden" 

En 
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Betrokkene is op 29/9/2016 binnenhekomen met een c-visum geldig van 29/9/2016 tot 13/11/2016 voor 

30 dagen Bijgevolg is het regelmatig verblijf van betrokkene nu verstreken.  

Bovendien geeft deintentie om te huwen of om wettelijk samen te wonen betrokkene net automatisch 

recht op verblijf. Ook het feit dat betrokkene hier verblijft bij haar partner, geeft haar niet automatisch 

recht op verblijf. 

 

Wat de vermeende schending van art 8 EVRM betreft kan worden gesteld at de terugkeer naar het land 

van herkomst om aldaar machtiging aan te vragen niet in disproportionaiteit staat ten aanzien van het 

recht op een gezis- of privéleven. In hezijn arrest (nr 27844) dd 27/5/2009 stelt de raad voor 

Vreemdelingenbetistingen het volgende:" de raad wijst er verder op dat artikel 8 van het EVRM niet as 

een vrijgeleide kan beschouwd worden dat betrokken zou toelaten de bepalingen van de 

vreemdelingenwet naats zich neer te leggen" Overeenkomstig de vast rehctspraak van de Raad van 

State dient bovendien te wordne beadrukt dat een tijdelijke scheiding om zich in regel te stellen met de 

immigratieetgeving niet kan beschouwd worden al seen schending van art 8 van het EVRM (Rvs 22 

februari 1993, r 42.039, Rvs 20 juli 1994, nr 48653, Rvs 13 deecember 2005, nr 152.§39)" 

 

In casu blijkt geen ENKELE MOTIVATIE 

 

De uitdrukkelijke motiveringsplicht uit artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen en bij uitbreiding uit artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft 

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

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

stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en 

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende 

wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).  

 

Het is duidelijk dat de beslissing niet voldoende is gemotiveerd 

 

Er mag van de verwerende partij uiteraard verwacht worden dat er niet op vage en algemene wijze 

geantwoord wordt, doch zeer duidelijk een argumentatie dient weer te geven, temeer deze uitermate 

verstrekkende gevolgen heeft voor verzoeker Er is ter zake een schending van de motiveringsplicht. 

 

Dat er duidelijk sprake is van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd ( en dus ook niet gemotiveerd is 

ter zake) en er dus een schending van art 3 van het EVRM aan de orde is 

  

Door het Europees Hof van de rechten van de mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten 

en de betrokken nationale rechters indringend ("independent and rigorous) moeten toetsen of er sprake 

is van een risico van behandeling in strijd met art 3 EVRM  

 

In casu dient gewezen op de "onmogelijkheid" voor verzoeker om terug te keren, gezien dit zijn 

"doodsvonnis" betekend 

 

Dat blijkt dat DVZ niet over alle noodzakelijke gegevens beschikt, zijn terzake geen "onderzoek" heeft 

gedaan. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is 

 

Uit de motivering van de beslissing blijkt dat verwerende partij dee "zgn" gezinshereniging van 

verzoekster wil verhinderen 

 

Er lijkt dus een conflict te zijn ontstaan tussen enerzijds het recht op verblijf in België als partner van een 

vreemdeling met een verblijfsrecht 

 

Ten tijde van haar regulier verblijf bouwde verzoeksetr een relatie op met de heer A. P. 

 

Zij wonen samen en hebben huwelijksplannen 

 

In deze hoedanigheid dient zij rechten te verwerven op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 
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Bovendien wordt het familieleven van verzoekster met haar partner eveneens beschermd door artikel 8 

EVRM en artikel 7 van het Handvest als fundamenteel grondrecht. Deze bepalingen, met dezelfde 

draagwijdte, waarborgen het recht op een gezins- en privéleven. Dit houdt in dat eenieder recht heeft op 

eerbiediging van zijn privéleven, familie- en gezinsleven. Om zich te kunnen beroepen op dit artikel, 

moet vooreerst worden nagegaan of er sprake is van een familie of een gezin. De beoordeling of er 

sprake kan zijn van een familie- en gezinsleven of van een privéleven of van beiden, is een 

feitenkwestie.  

 

In casu werd een aanvraag tot gezinshereniging van verzoekster gericht en met de nodige stukken 

gestaafd dat verzoeker een gezinsleven heeft met zijn partner. Zij wonen samen, hebben een liefdevolle 

en duurzame relatie en vormen een gezin,  

 

Dat verwerende partij het bestaan van dit gezinsleven dient te erkennen. 

 

Overeenkomstig artikel 8 EVRM heeft verzoekster dus een recht op respect van haar gezinsleven met 

haar partner, en hun toekomstige kind(eren). De Belgische autoriteiten hebben de plicht om dit 

gezinsleven te respecteren en elke inmenging te voorkomen. Het door artikel 8 van het EVRM 

gewaarborgde recht op respect voor het privéleven en voor het familie en gezinsleven is inderdaad niet 

absoluut.  

 

Paragraaf 2 voorziet namelijk uitzonderingen. 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. Rekening houdend met het 

feit enerzijds dat de vereiste van artikel 8 van het EVRM, net zoals die van de overige bepalingen van 

het EVRM, te maken heeft met waarborgen en niet met de loutere goede wil of met praktische 

regelingen (EHRM 5 februari 2002, Conka/Belgie, S 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.  

 

Een beslissing zoals in casu afleveren EN IN CASU ZONDER ENIG VERDER ONDERZOEK 

  

vormt zonder enige twijfel een inmenging in het gezinsleven van verzoekster. Verzoekster wordt immers 

verplicht om het land te verlaten waar zij haar gezinsleven uitoefent en waar hij samen met haar partner 

duurzaam verblijft. Een dergelijke inmenging is enkel toegestaan als aan de voorwaarden van paragraaf 

2 van artikel 8 EVRM voldaan is. Dit betekent dat de beperking van het gezinsleven in de zin van artikel 

8 EVRM evenredig moet zijn aan het nagestreefde doel ("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). Gezien er een gezinsleven bestaat en 

verwerende partij hiervan op de hoogte was (en dit niet in twijfel trok), diende er door haar nagegaan te 

worden of de inmenging in verzoekende partij haar gezinsleven wettelijk legitiem en noodzakelijk in een 

democratische samenleving is. Bij een inmenging in verzoekers privéleven en gezinsleven dient er dan 

ook een evenredigheidstoets gemaakt te worden.  

 

Er diende MAW door verwerende partij nagegaan te worden of de inmenging in verzoeksters gezins- en 

privéleven in verhouding staat tot het belang om verzoeker van het grondgebied verwijderd te zien. 

Bovendien kan uit artikel 8 EVRM en artikel 7 van het Handvest ook een positieve verplichting 

voortvloeien om het recht op privé- en gezinsleven van verzoeker te waarborgen. Ook in dit kader is een 

belangenafweging vereist. (EHRM 28 juni 2011, Nunez t. Noorwegen, S 68; EHRM 26 april 2007, 

Konstantinov t. Nederland, § 46; EHRM 1 december 2005, Tuquabo-Tekle e.a. t. Nederland, §42; 

EHRM 28 november 1996, Ahmutt. Nederland, S 63, EHRM 1 februari 1996, Guit Zwitserland S 63) 

Bijgevolg kan het conflict waarvan in casu sprake is, worden opgevat als een onverenigbaarheid van 

bepalingen van Belgisch recht die hun grondslag vinden in de Terugkeerrichtlijn (artikel 7, eerste lid, 2° 

en 12° en artikel 74/11, S 1 van de Vreemdelingenwet) met het gemeenschapsrecht op basis waarvan 

verzoeker het recht heeft in België te verblijven als partner van een EU-onderdaan, en in bredere zin 

met de bescherming van het gezinsleven van verzoeker onder artikel 8 EVRM en artikel 7 van het 

Handvest.  
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Verwerende partij heeft dit conflict beslecht in het voordeel van de bepalingen van Belgisch recht. 

 

Zij weigert immers "blijkbaar" immpliciet haar verblijf als partner van een vreemdeling met een 

verblijfsrecht in overweging te nemen 

 

Verzoeker is het absoluut niet eens met deze zienswijze van verwerende partij en meent dat zijn 

aanvraag tot verblijf als partner van een Belgische onderdaan niet zogenaamd als " onontvankelijk" kon 

worden verklaard louter omwille van het feit dat hem in het verleden een inreisverbod werd afgeleverd.  

 

Artikel 28 van de richtlijn bepaalt verder dat "alvorens een besluit tot verwijdering van het grondgebied 

om redenen van openbare orde of openbare veiligheid te nemen, neemt een gastland de duur van het 

verblijf van de betrokkene op zijn grondgebied, diens leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en 

economische situatie, sociale en culturele integratie in het gastland en de mate waarin hij bindingen 

heeft met zijn land van oorsprong, in overweging."  

 

Deze bepalingen vinden hun weerslag in artikel 42ter van de Vreemdelingenwet. 

 

In casu is geen dergelijke beoordeling gebeurd 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissingen blijkt immers op geen enkele manier dat dergelijke 

beoordeling is gebeurd 

 

Er is geen enkele bedreiging van openbare orde of dgl ……Zelfs al zou verwerende partij deze mening 

zijn toegedaan, had zij hierover op z'n minst dienen te motiveren in de bestreden beslissing. Verzoeker 

wenst in dit opzicht te verwijzen naar het arrest Commissie van de Europese Gemeenschappen t 

Koninkrijk Spanje dat het Hof van Justitie op 31 januari 2006 velde. In dit arrest oordeelt het Hof van 

Justitie dat een derdelander die verblijfsrecht kan genieten als familielid van een Unieburger de toegang 

tot het grondgebied niet automatisch kan worden geweigerd louter omwille van het feit dat hij het 

voorwerp uitmaakt van een SIS- signalering. Het Hof van Justitie is van mening dat" gezien de 

gemeenschapswetgever het   belang van de bescherming van het gezinsleven van de onderdanen van 

de lidstaten voor de opheffing van de belemmeringen van de door het EG-verdrag gewaarborgde 

fundamentele vrijheden heeft erkend (arresten van 11 juli 2002, Carpenter, C-60/00, Jurispr blz. 1-6279, 

punt 38, en 25 juli 2002, MRAX, C459/99, Jurispr blz. 1-6591, punt 53), heeft hij in de verordeningen en 

richtlijnen inzake het vrije verkeer van personen de toepassing van het gemeenschapsrecht op het 

gebied van de binnenkomst en het verblijf op het grondgebied van de lidstaten verregaand uitgebreid tot 

onderdanen van derde staten die gehuwd zijn met onderdanen met lidstaten." (HvJ 31 januari 2006, C-

503/03, Commissie van de Europese Gemeenschappen t Koninkrijk Spanje, S 41) "Het recht van 

onderdanen van een lidstaat en hun echtgenoten om tot het grondgebied van een andere lidstaat te 

worden toegelaten en aldaar te verblijven, is echter niet onvoorwaardelijk. (...) De lidstaten mogen de 

toelating op hun grondgebied aan onderdanen van andere lidstaten of aan hun echtgenoten die 

onderdaan zijn van een derde staat weigeren om redenen van openbare orde of openbare veiligheid 

(zie, met betrekking tot de echtgenoot, arrest MRAX reeds aangehaald, punt 61 en 62)." (S 43) "Het Hof 

heeft altijd beklemtoond dat de exceptie van openbare orde een afwijking van het fundamentele 

beginsel van het vrije verkeer van personen vormt, die stikt moet worden opgevat en waarvan de 

draagwijdte niet eenzijdig door de lidstaten kan worden bepaald (reeds aangehaalde arresten Rutili, 

punt 27, Bouchereau, punt 33, en Calfa, punt 23, en arrest van 29 april 2004, Orfanopoulos en Oliveri, 

C-482/01 en C-493/01, Jurispr blz. |-5227 punten 64 en 65)." (S45) "Volgens vaste rechtspraak 

veronderstelt bijgevolg het beroep van een nationale instantie op het begrip openbare orde hoe dan ook, 

afgezien van de verstoring van de maatschappelijke orde die bij elke wetsovertreding plaatsvindt, het 

bestaan van een werkelijke en genoegzaam ernstige bedreiging, die een fundamenteel belang van de 

samenleving aantast (reeds aangehaalde arresten Rutili, punt 28, Bouchereau, punt 35, en 

Orfanopoulos en Oliveri, punt 66)." ($ 46) "In het geval van een onderdaan van een derde staat die 

gehuwd is met een onderdaan van een lidstaat, beschermt deze restrictieve uitlegging van het begrip 

openbare orde tevens het recht van deze laatste op eerbiediging van zijn gezinsleven in de zin van 

artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 (zie in die zin arrest Carpenter reeds aangehaald 

punt 41, en arrest van 23 september 2003, Akrich, C-109/01, Jurispr blz. 1-9607 punt 58)" (S 47) "In de 

twee aan het onderhavige beroep ten grondslag liggende gevallen hebben de Spaanse autoriteiten, ten 

overstaan waarvan Farid en Bouchair, onderdanen van een derde staat, naar behoren hadden 

aangetoond dat zij de status van echtgenoot van onderdanen van een lidstaat hadden, betrokkenen de 
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toegang tot de Schengenruimte geweigerd op grond van de enkele vaststelling dat in het SIS 

signaleringen ter fine van weigering van toegang waren opgenomen die geen redenen voor die 

opneming vermeldden." (S 54)  

 

"In een dergelijke situatie mochten de Spaanse autoriteiten de betrokkenen die toegang niet weigeren 

zonder eerst te hebben geverifieerd of hun aanwezigheid een werkelijke en genoegzaam ernstige 

bedreiging vormde die en fundamenteel belang van de samenleving aantastte." (S55) Verzoeker meent 

dat zij zich in een vergelijkbare situatie bevindt als de twee verzoekers in deze zaak voor het Hof van 

Justitie en dat de redenering van het Hof van Justitie aldus op haar kan worden toegepast. Zij is de 

wettelijke partner van een Unieburger, vergelijkbaar met het statuut van echtgenoot, en werd een 

inreisverbod opgelegd, wat eveneens een signalisatie in het SIS inhoudt en hiermee kan worden 

vergeleken. Met betrekking tot haar twee minderjarige kinderen wenst verzoeker bovendien op te 

merken dat artikel 28 van de Burgerschapsrichtlijn bepaalt dat zij enkel zouden kunnen worden 

uitgewezen om dwingende redenen van openbare veiligheid (art. 28, 3, b) Bijgevolg kon verwerende 

partij verzoeker en haar kinderen geen bevel afleveren om het grondgebied te verlaten. Het voorwerp 

uitmaken van een inreisverbod kan immers niet automatisch gelijkgesteld worden met het vormen van 

een actueel en ernstig gevaar voor de openbare orde, voor de kinderen zelfs een dwingende reden van 

openbare veiligheid. 

 

Vervolgens werpt verzoeker op dat Uw Raad in het verleden reeds beslissingen van verwerende partij 

vernietigde waarin verwerende partij een aanvraag tot verblijf weigerde omwille van het feit dat er een 

Ministerieel Besluit werd genomen. Zo vernietigde Uw Raad in het arrest nr. 72.792 van 6 januari 2012 

een beslissing waarin verwerende partij een aanvraag tot verblijfsmachtiging op grond van artikel 9bis 

van de Vreemdelingenwet zonder voorwerp had verklaard omdat er een Ministerieel Besluit tot 

terugwijzing was genomen. In het arrest nr. 76 133 van 28 februari 2012 vernietigde Uw Raad een 

beslissing waarin een aanvraag op grond van artikel 40ter niet in overweging werd genomen eveneens 

omdat er een Ministerieel Besluit tot terugwijzing was genomen. Verzoeker meent dat ook deze situaties 

gelijkaardig zijn aan de hare en is dan ook van mening dan dezelfde redenering op haar kan worden 

toegepast. De terugkeermaatregel ten aanzien van verzoeker houdt geen rekening met zijn gezinsleven 

en het hoger belang van zijn kinderen. 

 

Ten tweede voert verzoeker aan dat de Terugkeerrichtlijn en de Belgische vreemdelingenwet, op basis 

waarvan haar het bevel werd gegeven het grondgebied te verlaten, wel degelijk vereisen dat 

verwerende partij rekening houdt met haar gezinsleven en het hoger belang van de kinderen. 

Overweging 22 van de Terugkeerrichtlijn verduidelijkt dat "overeenkomstig het Verdrag van 1999 van de 

Verenigde Naties inzake de rechten van het kind dienen de lidstaten bij de uitvoering van deze richtlijn 

het belang van het kind voorop te stellen. Overeenkomstig het Europees Verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden dienen de lidstaten bij de uitvoering van deze 

richtlijn de eerbiediging van het gezinsleven voorop te stellen."  

Overweging 24 voegt hieraan toe: "In deze richtlijn worden de grondrechten en de beginselen in acht 

genomen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie worden erkend." 

Artikel 5 van de Terugkeerrichtlijn voorziet dat "blij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn houden de 

lidstaten rekening met: 

 

a) het belang van het kind, 

 

b) het familie- en gezinsleven, 

 

c) de gezondheidstoestand van de betrokken onderdaan van een derde land, en eerbiedigen zij het 

beginsel van non-refoulement" 

 

Dit artikel werd naar Belgisch recht omgezet in artikel 74/13 van de Vreemdelingenwet, dat luidt als 

volgt: "blij 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". Hieruit blijkt dat de Terugkeerrichtlijn en de 

Vreemdelingenwet de ruimte laten en zelfs een verplichting opleggen aan ven/verende partij om bij het 

nemen van verwijderingsbeslissingen, zoals in casu verzoeker, zijn gezinsleven en het hoger belang 

van de kinderen in aanmerking te nemen. Zoals hierboven uiteengezet, heeft verzoeker een gezinsleven 

onder artikel 8 EVRM en artikel 7 van het Handvest, waar verwerende partij dus rekening mee had 

moeten houden.  
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Verder verwijst verzoekster in dit kader naar artikel 24 van het Handvest, dat het principe van het hoger 

belang van het kind vastlegt. Ook hier had verwerende partij rekening mee moeten houden, wat 

absoluut niet blijkt uit de bestreden beslissing 

 

Het gezinsleven en het belang van de kinderen worden door verwerende partij niet in rekening gebracht. 

 

Verzoekster meent dan ook dat de rechtszekerheid op de helling komt te staan en verwerende partij het 

vertrouwensbeginsel heeft geschonden." 

 

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. 

 

De afdoende formele motivering moet aldus de rechtsbescherming van de betrokkene garanderen. In 

tegenstelling tot wat verwerende partij betoogt in haar nota, betekent het loutere feit dat een beslissing 

formeel is gemotiveerd, niet dat een verzoekende partij geen kritiek meer zou kunnen leveren op die 

formele motivering. Zelfs al is een beslissing formeel gemotiveerd, en zelfs al kent de verzoekende partij 

aldus de motieven, dan nog kan het zijn dat de bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd. 

(RvS 18 maart 2010, nr. 202.029) 

 

De motivering moet in dit opzicht draagkrachtig zijn, hetgeen wil zeggen dat zij voldoende duidelijk, juist, 

niet tegenstrijdig, pertinent, concreet, precies en volledig moet zijn. De motivering is slechts volledig 

indien zij een grondslag vormt voor alle onderdelen van de beslissing (RvS 12 oktober 2007, nr. 

175.719, RvS 24 september 2008 186486). 

 

Wat betreft de aangevoerde schending van de zorgvuldigheidsplicht moet erop worden gewezen dat dit 

beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 14 februari 2006, nr. 154.954, 

RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). 

 

In de bestreden bevel wordt gesteld dat de "gezinshereniging" in het buitenland moet worden 

aangevraagd. Verzoekster zou eerst België moeten verlaten om vanuit het buitenland een 

verblijfsaanvraag in te dienen 

 

In eerste orde stelt verzoeker dat er een conflict bestaat tussen hun recht op verblijf, dat een grondslag 

vindt in de Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april betreffende het 

recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied varï dé lidstaten van de Unie en hun familieleden 

(Pb.L. 29 juni 2004, afl. 229, hierna: Burgerschapsrichtlijn), enerzijds, en het inreisverbod dat een 

grondslag vindt in de Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 

Unie van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de 

terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (Pb.L. 24 

december 2008, afl. 348, 98 e.v., hierna: Terugkeerrichtlijn), anderzijds. 

Verzoeker is het immers "niet eens" met de zienswijze van de gemachtigde om de Terugkeerrichtlijn te 

laten primeren op het recht op verblijf door voorop te sternen dat de aanvraag tot gezinshereniging in 

het buitenland dient gesteld 

 

De motivering van de bestreden beslissing is geenszins draagkrachtig. 

Dat het automatisch afleveren van een bevel om het grondgebied te verlaten een manifeste schending 

uitmaakt van art 3 EVRM 
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In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd ( en dus ook niet gemotiveerd is 

ter zake) en er dus een schending van art 3 van het EVRM aan de orde is  

 

*** 

[Dat nergens uit blijkt dat rekening werd gehouden met art 13 $ 3 nl 

 

Wanneer de in het eerste lid bedoelde vreemdeling vergezeld of vervoegd werd door een in artikel 10, § 

1, eerste lid, 4° tot 7° bedoeld familielid, houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en 

de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, de duur van zijn verblijf op het grondgebied van het 

Rijk, het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van oorsprong. 

  

Er dient van uitgegaan dat er geen rekening mee werd gehouden. 

Maw strjidigheid met art 13 $ 3 (zie ook hierna) 

*** 

 

In casu dient daarenboven gewezen op de "onmogelijkheid" voor verzoekende partij om het land te 

verlaten, 

 

Zie in dit verband Cass 18.1.2000, Soc Kron 2011, 184 en noot 2001, 92 en conclusie van Advocaat 

generaal Leclercq die verwijst naar het algemeen rechtsbeginsel dat de termijnen - in casu om het 

grondgebied te verlaten - verlengd worden voor de duur van de onmogelijkheid om te handelen 

Verzoekende partij kan wegens overmacht onmogelijk verwijderd worden. 

 

Dat niet is onderzocht of o.a. verzoekende partij aan de voorwaarden voldoet om te genieten van het 

recht van verblijf" zelfs op andere gronden. 

 

DAT DAARENBOVEN alvorens een einde te maken aan het verblijfsrecht DVZ steeds rekening moet 

houden met alle elementen van het dossier: de duur van het verblijf in België, de leeftijd, 

gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie in België en de 

banden met het herkomstland. 

 

Dat uit de beslissing alleen reeds blijkt dat DVZ dit zelfs niet heeft onderzocht, en geen rekening mee 

hield. Dat alsdan zeker zou naar voorgekomen zijn dat verzoekende partij bij haar verloofde woont en er 

duidelijke huwelijksplannen zijn. 

 

Er is duidelijk sprake van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. Dat het middel bijgevolg ernstig is. ' 

  

2.2. middel = Schending van artikel 3 E.V.R.M. 

 

Dat overeenkomstig artikel art. 3 E.V.R.M. concreet dient onderzocht of verzoekende partij niet 

alsgevolgd van een verwijdering, een reëel risico loopt om een behandeling te ondergaan die artikel 3 

EVRM verbiedt. Dat hij aldus zal worden blootgesteld aan een onmenselijke en vernederende 

behandeling, in strijd met art. 3 EVRM. 

 

Dat het van algemene bekendheid is dat in Turkije op heden met de "rechten van de mens" geen 

rekening wordt gehouden, er geen vrijheid is om zijn mening te verkondigen, willekeurig wordt 

aangehouden en opgesloten, er gefolterd wordt…… 

 

Nergens is enig onderzoek ter zake gevoerd, of kan uit de beslissing enige element worden gedistilleerd 

waaruit blijkt dat men met dit element rekening heeft gehouden of is "afgewogen" 

Dit middel is gegrond. 

 

2.3 Middel; gebrek aan motivering, en naleven van zorgvuldigheidsbeginsel 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald van het 

zorgvuldigheidsbeginsel aan. 

Men kan verzoekende partij niet kan verwijten dat zij de bepaalde stukken niet heeft overgemaakt daar 

hij onmogelijk kon weten dat DVZ een dergelijke beslissing kon/zou nemen, waar zij op heden in België 
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verblijft, en DVZ zou beslissen zonder haar te horen, minstens haar uitdrukkelijk uit te nodigen om ( 

bijkomende) stukken over te maken mbt de actuele toestand. 

 

De bestreden beslissing wordt genomen op eigen initiatief van de gemachtigde en vereist daarom de 

nodige zorgvuldigheid vooraleer een beslissing wordt genomen 

 

Verzoekende partij wenst er op te wijzen dat het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding inhoudt dat 

het bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante (maw ook 

actuele) gegevens een beslissing mag nemen. 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verweerder een beslissing heeft genomen op eigen initiatief, 

die een ernstig nadeel voor verzoekende partij inhoudt, met name een afwijzing van het recht op verblijf, 

minstens de subsidiaire bescherming zonder dat zijzelf "onderzoek" ter zake heeft gevoerd naar de 

huidige situatie 

 

Er mag van de gemachtigde verwacht worden dat hij zijn onderzoek plicht als onderdeel van de 

zorgvuldigheidsplicht met de nodige ernst ter harte neemt. Indien hij hiervoor onvoldoende informatie 

heeft om tot een beslissing te komen, dient hij bijkomend onderzoek te verrichten. 

 

Dit is niet gebeurd. 

 

Minstens blijkt niet uit de bestreden beslissing dat verweerder verzoekende partij heeft geïnformeerd 

aangaande de op til zijnde beslissing teneinde haar de kans te geven de nodige bewijzen voor te leggen 

Verweerder is zijn onderzoek plicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht dan ook onvoldoende 

nagekomen. 

 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

De motivering van de bestreden beslissing is geenszins draagkrachtig. 

 

De materiële motiveringsplicht vereist dat de beslissing gesteund is op voldoende draagkrachtige 

motieven ( P.M. Le controle par Ie Conseil d' Etat de la motivation des actes réglementaires", noot onder 

R.v.St 1 februari 1989, nr 31.882, J.L.M.B, 1989,55-560) 

 

De motivering moet adequaat en in evenredigheid met het belang van de beslissing zijn. Zie ter zake 

ook J. Vande Lanotte en E. Creeche, De motiveringsplicht van bestuurshandelingen, Brugge Die keure 

1992,11-12) 

 

2.4 Middel: schending van art 13 $ 3 en 4 van de wet van 15 december 1980 

 

In hoofde van verzoeker 

 

Schending van art 13 $ 3 van de wet van 15.12.1980 waar dit artikel voorziet dat: 

ART 13 $ 3 van de wet van 15,12,1980 : De minister of zijn gemachtigde kan in één van de volgende 

gevallen een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven aan de vreemdeling die gemachtigd werd 

om voor een beperkte tijd in het Rijk te verblijven ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere 

omstandigheden eigen aan de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België : 

 

1° indien hij langer dan deze beperkte tijd in het Rijk verblijft; 

Wanneer de in het eerste lid bedoelde vreemdeling vergezeld of vervoegd werd door een in artikel 10, § 

1, eerste lid, 4° tot 7° bedoeld familielid, houdt de minister of zijn gemachtigde rekening met de aard en 

de hechtheid van de gezinsband van de betrokkene, de duur van zijn verblijf op het grondgebied van het 

Rijk, het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met zijn land van oorsprong. 

 

Waar artikel 13$ 3 en $4 in de mogelijkheid geeft een einde te stellen aan het verblijf, diende 

verweerder minstens dient te verifiëren of de wettelijke voorwaarden wel degelijk zijn vervuld en of de 

vreemdeling zich niet in één van de uitzonderingssituaties op deze bepaling bevindt. 

 

In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd (ttz 4 0 lid van art 13 $ 3) (en 

dus ook niet gemotiveerd is ter zake) en er dus een schending van art 3 van het EVRM aan de orde is 
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Verzoekede partij wenst er op te wijzen dat het zorgvuldigheidsbeginsel bij feitenvinding inhoudt dat het 

bestuur slechts na een behoorlijk onderzoek van de zaak en met kennis van alle relevante gegevens 

een beslissing mag nemen. 

 

In casu dient te worden vastgesteld dat de verweerder een beslissing heeft genomen op eigen initiatief, 

die een ernstig nadeel voor verzoekende partij inhoudt 

Verweerder is zijn onderzoek plicht in het kader van de zorgvuldigheidsplicht dan ook onvoldoende 

nagekomen. 

 

Het middels is gegrond. 

 

2.5 middel ART 22 G.W. en Art 8 EVRM 

 

nl. schending van de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie miskent die zijn ingeschreven in de 

artikelen  

 

* Artikel 22 van de Grondwet bepaalt: 

 

" leder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en 

onder de voorwaarden door de wet bepaald.  

De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.  

 

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bepaalt: 

 

“ 

1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn prive-leven, 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 land's 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 

gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. " 

 

Wanneer bepalingen van het internationaal recht die in België directe werking hebben aan " eenieder" 

rechten toekennen, maar erbij preciseren dat het op sommige voorwaarden toegestaan is ervan af te 

wijken, dient nagegaan of de wetgever de grenzen waarbinnen die afwijkingen zijn toegestaan niet heeft 

overschreden.  

 

Door de administratieve overheid in de mogelijkheid te stellen alhier nog langer te verblijven zonder 

grondig onderzoek maakt de betwiste beslsising een inmenging uit in het privé - en   gezinsleven die 

slechts toelaatbaar is wanneer zij voldoet aan de voormelde vereisten van artikel 8 van het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens. In casu is dit niet zo  

 

De administratieve overheid heeft zich dus op ontoelaatbare wijze in het privéleven en het gezinsleven 

van de verzoekende partij en haar vriend gemengd waar zij haar beslissing neemt buiten elke redelijke 

termijn.  

 

In casu heeft de bij het toepassen van artikel 32 quater van de wet van 15 december 1980, haar 

bevoegdheden te buiten gegaan door op onevenredige wijze inbreuk te maken op de eerbiediging van 

het privé - leven en het gezinsleven.  

 

Dat een controlemaatregel enkel wordt toegestaan in de periode vóór de beslissing tot toelating, en 

binnen hoger gepreciseerde perken wordt uitgeoefend, 

 

Bij gebreke daaraan ze een buitensporige inmenging in het privéleven en het gezinsleven van 

verzoekster vormen 

 

Alle landen die partij zijn bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten nagaan of een 

beslissing over verblijfsrecht het recht op een gezinsleven (artikel 8 EVRM) al dan niet schendt. Zij 

moeten een belangenafweging ('fair balance'-toets) maken: dat is een afweging tussen het belang van 

de staat om immigratie te controleren, en het belang van de vreemdeling om een gezinsleven te hebben 
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op het grondgebied van de staat. In die afweging moet de overheid voldoende gewicht toekennen aan 

het hoger belang  

 

Er is een positieve verplichting voor een staat om een toelating tot verblijf te geven om het recht op 

gezinsleven te handhaven en te ontwikkelen. Of er al dan niet zo'n positieve verplichting bestaat, hangt 

enerzijds af van de bijzondere omstandigheden van de betrokken vreemdeling, en anderzijds van het 

algemeen belang van de staat. Dit is de 'fair balance'-toets. Bij de belangenafweging moet de staat 

onder meer rekening houden met de volgende elementen:  

• de mate waarin het gezinsleven daadwerkelijk wordt verbroken bij uitwijzing naar het land van 

bestemming, 

• de omvang van de banden in de staat, 

• de aanwezigheid van onoverkomelijke hinderpalen die verhinderen dat het gezinsleven elders 

normaal en effectief wordt uitgebouwd of verdergezet. 

• de vraag of de vreemdeling wist, op het moment dat hij het gezinsleven creëerde, dat het 

voortbestaan van dit gezinsleven van bij het begin onzeker was omwille van zijn precair verblijf. Als dit 

het geval is, volgt uit vaste rechtspraak van het EHRM dat de uitwijzing van een derdelands familielid 

slechts in uitzonderlijke omstandigheden een schending kan uitmaken van artikel 8 EVRM.  

• Tot slot moet het hoger belang in overweging genomen worden, 

 

Uit de beslissing zelf blijkt geenszins dat er rekening werd gehouden met de belangen van het gezin 

 

2.6 middel - prangende humanitaire situatie  

 

Mijn verzoekende partij bevindt zich dan ook in buitengewone omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 

9bis Vw. NI. een Prangende humanitaire situatie 

 

Conform artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens heeft eenieder recht op 

eerbiediging van zijn privéleven, familie-en gezinsleven. Geen inmenging van enig openbaar gezag is 

toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een   democratische 

samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale of openbare veiligheid.  

 

Het ingrijpen in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé -en gezinsleven, is slechts 

toegestaan onder de driedubbele voorwaarde, dat dit bij wet voorzien is, dat één van de doelen 

opgesomd in paragraaf 2 van artikel 8 van het EVRM nagestreefd wordt en dat hetgeen in een 

democratische samenleving noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het nagestreefde doel, niet 

overschreden wordt. 

 

Verscheidene beginselen werden uitgewerkt door het Europees hof voor de rechten van de mens om 

deze noodzakelijkheid objectief te onderzoeken. De inmenging moet gerechtvaardigd zijn door een 

dringende maatschappelijke noodzaak en berusten op pertinente en afdoende motieven. Bij het 

proportionaliteitsonderzoek gaat het Hof na of er een redelijk verband is tussen de aantasting van het 

recht enerzijds en het nagestreefde legitieme doel anderzijds. De DVZ dient aan te tonen dat hij er naar 

streeft om een juist evenwicht te vinden tussen het beoogde doel en de ernst van de inbreuk op het 

recht op eerbiediging van het gezinsleven. 

 

Het nagestreefde legitieme doel blijkt dat van de verdediging van de openbare orde te zijn. 

Het onderzoek van de evenredigheid maakt dat de belangen van de personen van wie de rechten zijn 

bedreigd en het wettig belang van de overheid tegen elkaar moeten afgewogen worden. Het belang is 

de eerbiediging van hun privé-en gezinsleven en het recht om op het Belgisch grondgebied te blijven 

gedurende de behandeling van de aanvraag tot machtiging tot verblijf. Het belang verdedigd door de 

overheid is de eerbiediging van het principe van artikel 9, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, 

 

Deze vereiste is dan ook kennelijk onevenredig, rekening houdende mét het recht op eerbiediging van 

het gezinsleven van verzoeker en de lange behandelingsduur van de aanvragen. 

 

Verzoekende partij bevindt zich daarenboven ook in de in de artikel 9bis Vw. bedoelde buitengewone 

omstandigheden welke haar verhindert terug te keren naar het land van herkomst 

 

IMMERS: 

 

Verzoekende partij is geïntegreerd, en wenst te huwen met dhr T. A. 
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Bovendien dreigt voor verzoekende bij een terugkeer voor onbepaalde tijd naar het land van herkomst, 

te worden opgesloten,(algemeen bekendheid) 

 

Gelet op de feitelijke elementen zou het in casu onwettelijk en onbillijk zijn indien verzoekende partij niet 

zou geregulariseerd worden en zij alsnog zou gedwongen worden te emigreren naar Turkije 

 

Dat er dan ook een positieve verplichting bestaat voor de overheid om het recht op het gezins- en 

familieleven van verzoekende partij te handhaven en te ontwikkelen (EHRM 28 november 1996, Ahmut/ 

Nederland, §63 en EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland. §38). 

 

Bovendien moet rekening worden gehouden worden met het feit dat artikel 8 EVRM primeert: op de 

bepalingen van de Vreemdelingenwet (cf. RvSt 22 december 2010, nr, 210 029 ), zodat het tot de taak 

van de administratieve overheden behoort om, vooraleer te beslissen, een zo nauwkeurig mogelijk 

onderzoek te doen van de zaak én dit op grond van de omstandigheden waarvan zij kennis heeft of zou 

moeten hebben 

 

Gelet op de feitelijke elementen zou het in casu onwettelijk en onbillijk zijn indien verzoekende partij 

alsnog zou gedwongen worden te emigreren naar Albanië. 

 

Daarbij werd uitdrukkelijk gesteld dat bij de motieven niet werd onderzocht of de belangen volledig in 

België zouden liggen, of verzoekende partij het Nederlands beheerst, of er bereidheid is te werken, of 

verzoekende partij, steeds belastingen betaalde, of zij een kennissenkring en vriendenkring hebben 

opgebouwd 

 

*** 

 

Dat er duidelijk sprake is van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

In casu blijkt uit de motivering dat geen werkelijk onderzoek is gebeurd ( en dus ook niet gemotiveerd is 

ter zake) en er dus een schending van art 3 van het EVRM aan de orde is 

 

Door het Europees Hof van de rechten van de mens werd herhaaldelijk geoordeeld dat verdragsstaten 

en de betrokken nationale rechters indringend ("independent and rigorousé) moeten toetsen of er 

sprake is van een risico van behandeling in strijd met art 3 EVRM 

 

Er is duidelijk sprake van een manifeste schending van de motiveringsplicht, art 3 en 5 EVRM, het 

zorgvuldigheidsbeginsel en de beginselen van goed bestuur. 

 

Er is zelfs geen info of appreciaties", en geen staving, en dt dus een totaal oncontroleerbaar gegeven 

uitmaakt en niet als dusdanig kan worden aangewend tot het aantonen van wat dan ook. 

 

Dat de middelen bijgevolg ernstig zijn.” 

 

2.1. De middelen worden hierna gezamenlijk behandeld.  

 

In een eerste middel voert verzoekster na een aantal theoretische citaten aan dat er "geen enkele 

motivatie" werd gegeven aan de bestreden beslissing. Nochtans toont een eenvoudige lezing van de 

bestreden beslissing reeds het tegendeel aan.  

Verzoekster verwijst verder naar de artikelen 3 en 5 van het EVRM en stelt dat hieromtrent diende te 

worden gemotiveerd, zonder evenwel zelf enig concreet element in verband met deze bepalingen aan te 

voeren.  

Zij voert ook aan dat zij gehuwd is met mevrouw S.M. “en uit dien hoofde een verblijfsrecht kan 

verkrijgen”, daar waar uit de feitenuiteenzetting in het verzoekschrift nog net bleek dat zij samenwoont 

met de heer A.T., met wie zij wenst te huwen… 

Verder voert zij aan dat een terugkeer naar Turkije haar "doodsvonnis" betekent, doch op geen enkel 

ogenblik blijkt verzoekster een verzoek tot internationale bescherming in België of elders te hebben 

ingediend. Het komt verzoekende partij toe om een begin van bewijs te leveren van zwaarwegende 

gronden die aannemelijk maken dat zij bij verwijdering naar het land van bestemming zal worden 

blootgesteld aan een reëel risico op onmenselijke behandeling (zie EHRM 11 oktober 2011, nr. 
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46390/10, Auad v. Bulgarije, par. 99, punt (b) en RvS 20 mei 2005, nr. 144.754). Verzoekster voert 

echter geen enkel concreet element aan ter onderbouwing van haar standpunt.  

Na een uitgebreide theoretische uiteenzetting met betrekking tot artikel 8 van het EVRM en artikel 7 van 

het Handvest, betoogt verzoekster dat “impliciet” geweigerd werd haar aanvraag als partner van een 

vreemdeling met een verblijfsrecht in overweging te nemen en dat de aanvraag niet “onontvankelijk” kon 

worden verklaard louter omwille van het feit dat in het verleden een inreisverbod werd afgeleverd.  

Op dit punt kan ermee worden volstaan vast te stellen dat er geen aanvraag werd geweigerd, impliciet, 

noch expliciet, nu niet blijkt dat er een verblijfsaanvraag werd ingediend; daarenboven is er in de 

bestreden beslissing nergens sprake van een inreisverbod. Verzoeksters betoog houdt geen enkel 

verband met de feitelijke gegevens die aan de zaak ten grondslag liggen.  

 

Ook waar verzoekster vervolgens verwijst naar “artikel 28 van de richtlijn” (zonder daarbij te specifiëren 

over welke richtlijn het gaat – kort daarvoor gewaagt verzoekster in het middel nog van de 

“Terugkeerrichtlijn”, doch dit bevat geen artikel 28) en artikel 42ter van de vreemdelingenwet, kan ermee 

worden volstaan dat verzoekster zich niet bevindt in de situatie van artikel 42ter van de 

vreemdelingenwet (noch van artikel 28 van de Burgerschapsrichtlijn). Verzoekster toont niet aan een 

familielid te zijn van een burger van de Unie of een Belg, noch steunt het bestreden bevel op enig motief 

met betrekking tot de openbare orde.  

 

Verzoekster verwijst vervolgens naar het belang van de kinderen, waarbij zij onder meer verwijst naar 

de overwegingen 22 en 24 in de Terugkeerrichtlijn, artikel 74/13 van de vreemdelingenwet en artikel 24 

van het Handvest. Evenwel blijkt er in de huidige zaak geen sprake te zijn van minderjarige kinderen, 

zodat verzoeksters betoog niet in verband kan worden gebracht met de feitelijke elementen van deze 

zaak.  

 

Ook waar verzoekster wijst op een conflict tussen de Burgerschapsrichtlijn en de Terugkeerrichtlijn blijkt 

dit om de redenen hoger uiteengezet geen verband te houden met de omstandigheden van de zaak. 

Weerom geeft verzoekster daarbij ten onrechte aan dat een inreisverbod te haren aanzien zou  zijn 

genomen.  

 

Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 13, §3, van de vreemdelingenwet, kan ermee 

worden volstaan dat deze bepaling betrekking heeft op een vreemdeling die gemachtigd werd om voor 

een beperkte tijd in het Rijk te verblijven, quod non in casu. 

Ook de “onmogelijkheid” om het grondgebied te verlaten wordt niet verder toegelicht.  

 

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat het bestreden bevel uitdrukkelijk motiveert met betrekking tot 

artikel 8 van het EVRM:  

 

“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. In zijn arrest (nr. 27.844) 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 betrokkene 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).” 

 

Uit de feitelijke elementen van de zaak blijkt dat de bestreden beslissing geen weigering betreft van een 

voortgezet verblijf, noch wordt er een einde gesteld aan een bestaand recht op verblijf. Het betreft aldus  

een situatie 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  
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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).   

 

Verzoekster laat na in haar middel uiteen te zetten dat er hinderpalen zouden zijn die leiden tot een 

positieve verplichting in hoofde van de Belgische overheid. Verzoekster maakt geen schending van 

artikel 8 van het EVRM aannemelijk.  

 

Met betrekking tot de overige in het eerste middel aangehaalde rechtsregels zet verzoekster geen 

andere elementen uiteen die anderszins kunnen doen besluiten en die hoger niet reeds werden 

besproken. 

 

Voorts merkt de Raad op dat het eerste middel in wezen bestaat uit een niet gestructureerde 

samenstelling van eerdere rechtspraak aan de hand van knip- en plakwerk, waarbij tal van bepalingen 

worden aangevoerd zonder dat deze ook maar enigszins in verband kunnen worden gebracht met de 

bestreden beslissing. Verzoekster slaagt er doorheen haar middel niet eens in de feiten correct weer te 

geven, wat haar niet belet te vervallen in een betoog dat bol staat van hyperbolen en tal van 

rechtsbeginselen en verdragsbepalingen. Een dergelijke bloemlezing aan knip- en plakwerk gehaald uit 

andere arresten, die lukraak door elkaar worden aangevoerd, zonder dat ergens de concrete motieven 

van de bestreden beslissing worden weerlegd, kunnen de wettigheid van het bestreden bevel niet 

aantasten en komen de Raad over als tergend en dilatoir.  

 

Waar verzoekster in het tweede middel de schending aanvoert van artikel 3 van het EVRM, kan worden 

verwezen naar de bespreking van het eerste middel.  

 

In een derde middel voert verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht en van het 

zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster lijkt te betogen dat zij diende te worden gehoord en bijkomende 

stukken diende neer te leggen, zij licht daarbij geenszins toe welke stuken zij wenste neer te leggen, 

noch in welk verband. Vervolgens haalt verzoekster de subsidiaire bescherming aan. De Raad kan 

enkel vaststellen dat verzoekster ook hier een compleet verward betoog aanhaalt, dat niet wordt 

geconcretiseerd met betrekking tot de specifieke omstandigheden van de zaak en waarbij verzoekster 

telkens van de hak op de tak springt en verwijst naar diverse verblijfsstatuten waarvoor zij niet eens een 

aanvraag heeft ingediend. Het komt de Raad niet toe uit verzoeksters onsamenhangende betoog te 

trachten een middel te distilleren.  

 

In een vierde middel wordt artikel 13, §§3 en 4, van de vreemdelingenwet aangevoerd. Zoals hoger 

reeds gesteld, gaat verzoekster er geheel aan voorbij dat deze bepaling betrekking heeft op een 

vreemdeling die gemachtigd werd tot verblijf van meer dan drie maanden. Het middel is niet dienstig. 

 

Met betrekking tot het vijfde middel waar wordt verwezen naar artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 

van het EVRM kan worden verwezen naar de hogerstaande bespreking van de in het eerste middel 

reeds aangevoerde schending van artikel 8 van het EVRM. Voor zover verzoekster verwijst naar een 

“artikel 32quater van de wet van 15 december 1980”, blijkt de vreemdelingenwet, zoals ze van kracht 

was op datum van het nemen van de bestreden beslissing, geen artikel 32quater te bevatten.  
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In het zesde middel voert verzoekster “een prangende humanitaire situatie” aan zoals bedoeld in artikel 

9bis van de vreemdelingenwet. Ook hier dient de Raad er op te wijzen dat de bestreden beslissing een 

bevel om het grondgebied te verlaten betreft, zodat artikel 9bis van de vreemdelingenwet niet dienstig 

kan worden aangevoerd. Ook waar verzoekster opnieuw een betoog houdt met betrekking tot de 

openbare orde, artikel 3, 5 en 8 van het EVRM, voegt zij niets nieuws toe ten aanzien van wat hoger 

reeds werd besproken. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat zelfs geen aanvraag op grond van 

artikel 9bis werd ingediend, zodat verzoekster de verwerende partij niet kan verwijten geen onderzoek te 

hebben gevoerd naar de belangen in België, de kennis van het Nederlands, bereidheid tot werken, 

belastingen betalen, het hebben van een vrienden- en kennissenkring e.d. Tenslotte ziet de Raad niet in 

waarom verzoekster zou “gedwongen worden te emigreren naar Albanië”, nu uit de bestreden beslissing 

blijkt dat het land van herkomst Turkije is.  

 

De middelen zijn, voor zover al ontvankelijk, ongegrond.  

 

3. Korte debatten 

 

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

bestreden beslissing kan leiden. 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.  

 

4. Kosten 

 

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

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

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

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

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

 

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

 

dhr. K. VERKIMPEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

K. VERKIMPEN C. VERHAERT 

 


