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 nr. 190 681  van 17 augustus 2017 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Georgische nationaliteit te zijn, op 16 augustus 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 van 9 augustus 2017 tot weigering van toegang en terugdrijving (bijlage 11). 

 

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 16 augustus 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 augustus 2017 om 11u30. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DE GROOTE. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. NEERINCKX die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van advocaat I. FLORIO, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 9 augustus 2017 wordt de verzoekster door de grensinspectie op de luchthaven van Zaventem 

staande gehouden. De gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (hierna: de 

gemachtigde) neemt diezelfde dag onder meer een beslissing tot weigering van toelating en 

terugdrijving (bijlage 11). Dit is de thans bestreden beslissing, die als volgt is gemotiveerd: 
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“TERUGDRIJVING 

Op 09/08/2017 om 16.45 uur, aan de grensdoorlaatpost Brussel nationaal 

werd door ondergetekende, Insp. B. 

de heer / mevrouw : 

naam B. voornaam M. 

geboren op (…) te (…) geslacht (m/v) Vrouwelijk 

die de volgende nationaliteit heeft Georgië wonende te [….] 

houder van het document nationaal paspoort nummer (…) 

afgegeven te [….] op : 06.07.2017 

houder van het visum nr. [….] van het type [….] afgegeven door [….] 

geldig van [….] tot [….] 

voor een duur van [….] dagen, met het oog op : [….] 

afkomstig uit [….] met [….] (het gebruikte transportmiddel vermelden en bijvoorbeeld het nummer van 

de vlucht), op de hoogte gebracht van het feit dat de toegang tot het grondgebied aan hem (haar) wordt 

geweigerd, krachtens artikel 3, eerste lid van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de volgende 

reden(en): 

 

 

verblijfsomstandigheden staven (art. 3, eerste lid, 3°) 

Reden van de beslissing: 

Betrokkene verklaart naar België te komen om met de genaamde S. B. te huwen. Ze kan echter geen 

uitnodiging van deze persoon voorleggen, noch een ander document (vb. huwelijksaangifte bij de 

gemeente) die het voorgenomen huwelijk zou kunnen staven. 

 

de duur en de vorm van het verblijf, of voor 

de terugreis naar het land van oorsprong of het transitland (art. 3, eerste lid, 4°) 

Reden van de beslissing: 

Voor haar voorgenomen verblijf van 62 dagen (terugkeerticket op 21.10.2017) beschikt betrokkene over 

10 euro. Ze is niet in het bezit van krediet- of bankkaarten en beschikt niet over een officiële 

garantverklaring (bijlage 3bis).” 

 

2. Betreffende de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid  

 

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat artikel 43, § 1, eerste lid, 

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

Vreemdelingenbetwistingen 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. 

 

De verzoekster betoogt dat zij wordt vastgehouden met het oog op een terugdrijving en dat de gewone 

schorsingsprocedure niet toelaat om tijdig en op doeltreffende wijze de realisatie van het aangevoerde 

nadeel te beletten.  

Het uiterst dringend karakter van de vordering blijkt in voorliggende zaak duidelijk uit de uiteenzetting 

van de verzoekster en wordt door verweerder ook niet ter discussie gesteld. 

 

2.2. Verder moet worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 39/82, § 2, eerste 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) 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. 

 

2.2.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 

4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), juncto “de materiële 

motiveringsverplichting (art. 1-3 van de wet van 29 juli 1991 – art. 62 vreemdelingenwet)” en juncto de 

zorgvuldigheidsplicht.   

 

Het middel wordt als volgt toegelicht:  
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“De bestreden beslissing schendt art. 8 EVRM aangezien zij geen afdoende belangenafweging bevat in 

het kader van art. 8 EVRM.  

 

De bestreden beslissing bevat is geen belangenafweging in het kader van art. 8 EVRM.  

 

Verzoekster is verloofd met dhr. B. S., van Belgische nationaliteit, verblijvende in (…), (…).  (stuk 4 – 6) 

Zij huwden reeds voor de kerk in Georgië. Ten bewijze hiervan worden foto’s bijgebracht van dit 

huwelijk. (stuk 4) Het was de intentie van verzoekster en haar verloofde om samen een 

huwelijksaangifte te doen in (…). 

 

De beslissing tot terugdrijving heeft een onbetwistbare invloed op het gezinsleven van verzoekster en 

haar verloofde, aangezien deze beslissing tot terugdrijving voor gevolg heeft dat verzoekster verhinderd 

wordt om bij haar aanstaande echtgenoot te verblijven (minstens gedurende de periode van 90 dagen 

binnen dewelke verzoekster met haar paspoort in de Schengenzone kan verblijven, gelet op de 

geldende visumvrijstelling (art. 20 van de Schengenuitvoeriingsovereenkomst))   

 

Gelet op deze inmenging in het privé en gezinsleven van verzoekster (dient acht geslaan te worden op 

artikel 8 EVRM.    

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt:    

 "1. Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie.  

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen."     

  

Overeenkomstig de vaste rechtspraak van het EHRM dient derhalve in concreto steeds een 

belangenafweging te worden gemaakt tussen de inmenging in het gezinsleven vervat in artikel 8 van het 

EVRM enerzijds, en de strikte noodzakelijkheid voor de democratische samenleving anderzijds.    

  

De beleidsmarge van Verdragsluitende Staten wordt overschreden wanneer Staten geen billijke 

afweging maken tussen het algemeen belang enerzijds, en het belang van het individu anderzijds.   

 

 Of het nu een negatieve verplichting of een positieve verplichting betreft, in beide gevallen dienen de 

genomen maatregelen gerechtvaardigd en proportioneel te zijn.  

 

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/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 zij kennis heeft of zou moeten 

hebben.    

 

De toepassing van de vreemdelingenwet moet aan de voorwaarden van artikel 8 van het EVRM worden 

getoetst. Er rust bijgevolg een onderzoeksplicht bij Verdragsluitende Staten: bij het nemen van een 

verblijfs- en/of verwijderingsbeslissing dienen steeds nauwgezet de individuele en concrete 

omstandigheden van een bepaald geval te worden onderzocht in het kader van een billijke 

belangenafweging.  

     

In casu ligt geen belangenafweging voor. 

 

De beslissing overweegt enkel dat er geen document zou worden bijgebracht dat het voorgenomen 

huwelijk zou kunnen staven, zonder als dusdanig het gezinsleven van verzoekster in twijfel te trekken.  

 

Het gezinsleven van verzoekster wordt voldoende geïndiceerd door volgende elementen: 

- De bijgebrachte foto’s van het kerkelijk huwelijk;  

- Hun kerkelijk trouwboekje  
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- De aanwezigheid van de verloofde van verzoekster en diens moeder bij haar aankomst op Belgisch 

grondgebied;  

 

De  loutere overweging dat er geen documenten worden voorgelegd die het voorgenomen huwelijk 

kunnen staven, vormt geen billijke belangenafweging in de zin van art. 8 EVRM, aangezien er – door 

aldus te stellen - nog geen afweging wordt gemaakt tussen de inmenging in het gezinsleven vervat in 

artikel 8 van het EVRM enerzijds, en de strikte noodzakelijkheid voor de democratische samenleving 

anderzijds.” 

 

In de mate dat de verzoekster in de aanhef van het eerste middel gewag maakt van een schending van 

de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991) en van artikel 62 van de vreemdelingenwet, dient 

te worden opgemerkt dat zij er verkeerdelijk vanuit gaat dat deze bepalingen een materiële 

motiveringsplicht behelzen. De artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 1991 en artikel 62 van de 

vreemdelingenwet hebben immers onmiskenbaar betrekking op de uitdrukkelijke, en dus de formele 

motivering van bestuurshandelingen. Bovendien stelt de Raad vast dat de verzoekster zich ter zake 

beperkt tot een loutere verwijzing, tussen haakjes, in de aanhef van het middel, zodat het niet duidelijk is 

of de verzoekster wel degelijk doelt op een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals 

voorzien in de artikel 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 62 van de vreemdelingenwet. 

 

Waar de verzoekster aangeeft dat de bestreden beslissing geen belangenafweging bevat in het kader 

van artikel 8 van het EVRM, merkt de Raad vooreerst op dat dit verdragsartikel op zich niet noopt tot het 

opnemen van uitdrukkelijke motieven in de bestuursbeslissing waarbij wordt meegedeeld waarom deze 

beslissing de door artikel 8 van het EVRM geboden beslissing niet miskent. De uitdrukkelijke 

motiveringsplicht strekt er voorts enkel toe de motieven, in rechte en in feite, te veruitwendigen waarop 

de genomen beslissing berust. Er is echter geen verplichting om daarnaast ook te verduidelijken 

waarom het bestuur niet heeft geopteerd om af te zien van het treffen van de beslissing. Bovendien zal 

hierna blijken dat de verzoekster op het eerste gezicht niet concreet aannemelijk maakt dat haar 

persoonlijke situatie, met name het door haar beweerde gezins- en privéleven, daadwerkelijk onder de 

bescherming valt van artikel 8 van het EVRM. Er valt dan ook niet in te zien welk belang de verzoekster 

heeft bij haar kritiek dat de bestreden akte geen motieven omtrent (de belangenafweging inzake) artikel 

8 van het EVRM bevat. 

 

Een schending van de artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 of van artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, in zoverre deze schending al op ontvankelijke wijze wordt aangevoerd, is op het 

eerste gezicht niet aangetoond. 

 

De verzoekster levert in wezen een inhoudelijke kritiek op de bestreden beslissing. Zij voert de 

schending aan van de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht juncto artikel 8 van het 

EVRM. 

 

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

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

rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking genomen kunnen worden (RvS 14 juli 2008, 

nr. 185.388; RvS 20 september 2011, nr. 215.206;  RvS 5 december 2011, nr. 216.669). 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet 

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten 

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheidsplicht legt de overheid onder 

meer op om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat 

de feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat zij met kennis 

van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221 475). 

 

Zowel bij het beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht als bij de beoordeling van de materiële 

motiveringsplicht, treedt de Raad niet op als rechter in hoger beroep die de ware toedracht van de feiten 

gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar 

gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met die vaststelling 

onverenigbaar zijn. Verder toetst de Raad in het kader van zijn wettigheidstoezicht of het bestuur is 

uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of het de feitelijke vaststellingen correct heeft beoordeeld en 

of het op grond daarvan niet onredelijk tot zijn besluit is gekomen (cf. RvS 7 december 2001, nr. 

101.624). 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

 

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.” 

 

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 benadrukt dat, wanneer een verzoekende partij een schending van artikel 8 van het EVRM 

aanvoert, het in de eerste plaats aan deze partij zelf toekomt om, rekening houdend met de 

omstandigheden van de zaak, op voldoende precieze wijze het bestaan van het door haar ingeroepen 

privéleven en/of familie- en gezinsleven aan te tonen, alsook de wijze waarop de bestreden beslissing 

dit heeft geschonden. 

 

De begrippen ‘gezinsleven’ en ‘privéleven’ uit voormeld artikel 8, eerste lid van het EVRM vormen 

autonome begrippen die onafhankelijk van het nationaal recht dienen te worden geïnterpreteerd. Om 

zich dienstig te kunnen beroepen op artikel 8 van het EVRM dient de verzoekster dus in de eerste plaats 

aan te tonen dat haar persoonlijke situatie valt onder het toepassingsgebied van artikel 8, eerste lid van 

het EVRM. Er moet in casu dan ook worden nagegaan of de verzoekster aantoont da er daadwerkelijk 

sprake is van een familie- of gezinsleven in de betekenis van artikel 8 van het EVRM (EHRM 19 februari 

1996, Gül t. Zwitserland, , §29) of van een beschermenswaardig privéleven. Er moet sprake zijn van een 

effectief beleefde gezinssituatie of van een voldoende hechte relatie tussen de vreemdeling en zijn 

familie of er moet sprake zijn van sterke sociale bindingen die deel uitmaken van diens privéleven. De 

beoordeling van de vraag of er al dan niet sprake is van een beschermenswaardig gezins- of privéleven 

in de zin van artikel 8 van het EVRM, is een loutere feitenkwestie. Dit privé- en/of familie- en 

gezinsleven dient bovendien te bestaan op het moment van de bestreden beslissing.  

 

Wat het bestaan van een beschermenswaardig ‘privéleven’ betreft, wijst de Raad erop dat dient te 

worden aangetoond dat de verzoekster dermate nauwe banden en sociale bindingen heeft met België, 

dat zij in aanmerking komen voor het recht op bescherming van het privéleven onder artikel 8 van het 

EVRM. De Raad stelt evenwel vast dat de verzoekster zich beperkt tot de vage vermelding dat er een 

inmenging zou zijn in het “privé en gezinsleven”. Echter geeft zij noch in haar middel, noch in de bijlagen 

bij haar verzoekschrift enige indicatie betreffende haar persoonlijke en/of sociale banden met België. 

Bovendien blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de verzoekster voorafgaand aan de 

bestreden beslissing nooit in België heeft verbleven, zij reisde immers voor de eerste maal naar een 

Schengenlidstaat. Het bestaan van een beschermenswaardig privéleven kan dan ook onmogelijk 

worden aanvaard.  

 

De verweerder betwist in de nota met opmerkingen voorts dat de verzoekster aantoont dat er sprake is 

van een beschermenswaardig gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM. Er wordt op gewezen 

dat de verzoekster verklaart in haar land van herkomst religieus te zijn gehuwd met de heer B.S. en dat 

zij met de bij het verzoekschrift gevoegde onduidelijke kopieën van ongedateerde foto’s en een 

onleesbare kopie van wat volgens haar een trouwboekje zou zijn, nog geen bewijs levert van een 

gezinsleven in de zin van artikel 8 van het EVRM.  

 

Ter terechtzitting legt de raadsman van de verzoekster kleurenkopieën voor van de initieel bij het 

verzoekschrift, dat per faxbericht werd verzonden, gevoegde stukken. Gelet op de mogelijkheid die de 

vreemdelingenwet voorziet om de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te 

dienen met een per faxbericht verzonden verzoekschrift, waardoor een afdruk van de bij faxbericht 

verzonden foto’s logischerwijze van zeer slechte kwaliteit is, kan de Raad aanvaarden dat ter 

terechtzitting de originele kopieën worden neergelegd.  
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De Raad stelt evenwel vast dat ook deze originele kopieën geen datum bevatten, zodat de foto’s niet 

kunnen worden gesitueerd in de tijd. Bovendien is ook de originele kopie van het beweerde trouwboekje 

totaal onleesbaar, zodat het de Raad onmogelijk is om na te gaan of het wel degelijk om een 

trouwboekje van de verzoekster en de heer B.S. gaat. Dit stuk kan dan ook niet in rekening worden 

genomen. De overige kopieën betreffen de internationale reispas van de heer B.S. en foto’s van 

vermoedelijk de verzoekster en de heer B.S., waarvan twee foto’s lijken te wijzen op een orthodoxe 

huwelijksplechtigheid. Deze foto’s zijn echter niet gedateerd en in het verzoekschrift wordt ook geen 

enkele indicatie gegeven over hechte, werkelijk doorleefde amoureuze banden tussen de verzoekster 

en de heer B.S. Zo geeft de verzoekster niet aan waar, wanneer en wat de omstandigheden waarin zij 

de heer B.S. heeft ontmoet. De verzoekster licht ook niet toe sinds wanneer er sprake zou zijn van 

amoureuze gevoelens. Evenmin brengt zij enig begin van bewijs naar voor waaruit regelmatige 

contacten, in levende lijve dan wel via de moderne communicatiemiddelen, zouden kunnen blijken die 

een zeker bestendig karakter kunnen geven aan de beweerde relatie. De Raad merkt op dat een 

gezinsleven tussen partners slechts valt onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het EVRM, 

indien werkelijk doorleefde en voldoende bestendige emotionele, amoureuze banden worden 

aangetoond. In voorliggend geval is zulks zeker niet evident, nu de verzoekster steeds in Georgië heeft 

gewoond en er geen enkele indicatie noch verklaring voorligt dat de heer B.S. ooit daadwerkelijk met de 

verzoekster heeft samengewoond in Georgië.  

 

De Raad is dan ook van oordeel dat de enkele ongedateerde foto’s en de loutere bewering (zonder enig 

begin van bewijs) dat de heer B.S. en zijn moeder de verzoekster stonden op te wachten aan de 

luchthaven te Zaventem, op het eerste gezicht nog niet aantonen dat er op het ogenblik van de 

bestreden beslissing tussen de verzoekster en de heer B.S. een gezinsleven voorlag dat daadwerkelijk 

onder de bescherming van artikel 8 van het EVRM valt.  

 

De verzoekster kan zich op het eerste gezicht dan ook niet dienstig beroepen op een schending van 

artikel 8 van het EVRM, zodat het middel op dit punt niet ernstig is.  

 

Wat er ook van zij, en ook indien zou worden aangenomen dat er sprake is van een pril gezinsleven dat 

werd ontwikkeld tussen de verzoekster en de heer B.S., dan nog ligt prima facie geen schending van 

artikel 8 van het EVRM voor.  

 

In de eerste plaats dient er op te worden gewezen dat de thans bestreden beslissing geenszins 

betrekking heeft op een weigering van een voortgezet verblijf, nu de verzoekster nog nooit in België is 

geweest, zodat het in casu een situatie van eerste toelating betreft. Hierbij oordeelt het Europees Hof 

voor de Rechten van de Mens (hierna: 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). Verzoeksters betoog dat de gemachtigde geen afweging heeft gemaakt tussen “de inmenging” 

in het gezinsleven enerzijds en de “strikte noodzakelijkheid voor de democratische samenleving”, is dan 

ook niet dienstig nu de bestreden beslissing geen inmenging inhoudt in de uitoefening van verzoeksters 

recht op respect voor haar gezinsleven (cf. artikel 8.2. van het EVRM).   

 

Daarnaast dient erop te worden gewezen dat de bestreden maatregel er slechts toe strekt de 

verzoekster de toegang tot het Belgische grondgebied te ontzeggen voor de periode waarin de 

verzoekster, als Georgische en houdster van een biometrisch paspoort, visumvrij kan reizen. Het gaat 

dus enkel om het ontzeggen van een verblijf in België voor een periode van 90 dagen binnen een 

periode van 180 dagen (cf. artikel 6 van de vreemdelingenwet). Indien de verzoekster langer in België 

wenste te verblijven, dan diende zij – zoals de verweerder terecht laat gelden in de nota met 

opmerkingen – een visum aan te vragen voor lang verblijf. Uit de stukken van het administratief dossier 

blijkt voorts dat de verzoekster, toen zij door de grensinspectie staande werd gehouden, in het bezit was 

van een terugkeerticket op 21 oktober 2017.   

 

De Raad benadrukt dat het door artikel 8 van het EVRM gewaarborgde recht op respect voor het 

gezinsleven niet absoluut is. Indien het een situatie van eerste toelating betreft, quod in casu, dan dient 

te worden onderzocht of er een positieve verplichting is voor de Belgische Staat de verzoekster toe te 

laten haar recht op gezinsleven te ontplooien in België (cf. EHRM 28 november 1996, Ahmut v. 
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Nederland, § 63; EHRM 31 januari 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer v. Nederland, § 38). Dit 

geschiedt aan de hand van de “fair balance”-toets. Als na deze toets uit de belangenafweging blijkt dat 

er een positieve verplichting voor de Staat is, dan is er een schending van artikel 8 van het EVRM 

(EHRM 17 oktober 1986, Rees v. Verenigd Koninkrijk, § 37). 

 

Teneinde de omvang van de verplichtingen die voor een Staat uit artikel 8, eerste lid van het EVRM 

voortvloeien te bepalen, worden in het kader van een billijke afweging een aantal elementen in rekening 

genomen, met name de mate waarin het gezinsleven 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 gezinsleven elders normaal en 

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

elementen van immigratiecontrole of overwegingen inzake openbare orde (EHRM 28 juni 2011, nr. 

55597/09, Nuñez v. Noorwegen, par. 70). 

 

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 15 juli 2003, Mokrani/Frankrijk, § 23; 

EHRM 26 maart 1992, Beldjoudi/Frankrijk, § 74; EHRM 18 februari 1991, Moustaquim/België, § 43). 

Artikel 8 van het EVRM kan evenmin zo worden geïnterpreteerd dat het voor een Staat de algemene 

verplichting inhoudt om de gezinshereniging op zijn grondgebied toe te staan (EHRM 31 januari 2006, 

Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Nederland, § 39). Met toepassing van een vaststaand beginsel van 

internationaal recht is het immers de taak van de Staat om de openbare orde te waarborgen en in het 

bijzonder in de uitoefening van zijn recht om de binnenkomst en het verblijf van niet-onderdanen te 

controleren (EHRM 12 oktober 2006, Mubilanzila Mayeka en Kaniki Mitunga/België, § 81; EHRM 18 

februari 1991, Moustaquim/België, § 43; EHRM 28 mei 1985, Abdulaziz, Cabales en 

Balkandali/Verenigd Koninkrijk, § 67). De Staat is dus gemachtigd om de voorwaarden hiertoe vast te 

leggen. 

 

Gelet op het feit dat de thans bestreden beslissing de verzoekster slechts verhindert om zeer tijdelijk, dit 

is tot 21 oktober 2017, in België te verblijven bij haar beweerde partner B.S., dient te worden besloten 

dat er hoe dan ook geen sprake kan zijn van een daadwerkelijke verbreking van het beweerde 

gezinsleven dat zich voorheen alleszins niet in België heeft ontwikkeld. Zoals de raadsman van de 

verzoekster ter terechtzitting ook betoogt, kunnen gezinsbanden overigens ook worden verdergezet 

door middel van de moderne communicatiemiddelen. Dit geldt bij uitstek wanneer, zoals in casu, slechts 

een zeer tijdelijk verblijf in het land van nationaliteit van één van beide partners wordt ontzegd, zonder 

dat deze maatregel enige implicaties heeft naar een mogelijkse latere binnenkomst en/of verblijf in dit 

land wanneer aan de wettelijk voorziene binnenkomst- en/of verblijfsvereisten is voldaan.  De bestreden 

beslissing belemmert de verzoekster dan ook niet in het beleven van haar beweerde gezinsleven, zodat 

iedere verdere belangenafweging niet aan de orde is.  

 

Er kan prima facie dan ook niet worden aangenomen, en nog minder is het concreet aangetoond dat 

waarin de beweerde disproportionaliteit in de zin van artikel 8, eerste lid van het EVRM zou bestaan.  

 

Waar de raadsman van de verzoekster ter terechtzitting te kennen geeft dat de verzoekster de intentie 

heeft om na haar huwelijk de nodige stappen te ondernemen om een F-kaart aan te vragen, merkt de 

Raad op dat de bestreden beslissing op geen enkele wijze een antwoord betreft op enige aanvraag in 

het kader van gezinshereniging. Zoals gezegd, wordt slechts het visumvrij reizen voor een periode van 

90 dagen op 180 dagen verhinderd. Het gaat met andere woorden essentieel om een kort verblijf. Er 

valt dan ook niet in te zien hoe bij de thans voorliggende beslissing rekening zou moeten worden 

gehouden met de hypothese dat later een lang verblijf zou worden aangevraagd.  

 

Bovendien dient ook nog te worden aangestipt dat met de bestreden beslissing aan de verzoekster 

geenszins een algemeen verbod wordt opgelegd om het Belgische grondgebied te betreden. Voor een 

huwelijksaangifte in België met een Belgische partner is bovendien geenszins de fysieke aanwezigheid 

van de buitenlandse partner vereist. Er is op het eerste gezicht dan ook slechts sprake van een tijdelijke 

scheiding met het oog op het vervullen van de noodzakelijke formaliteiten ter voldoening van de 

wettelijke bepalingen. Een dergelijke scheiding verstoort het gezinsleven van de verzoekster niet in die 

mate dat er sprake kan zijn van een schending van artikel 8 van het EVRM (EHRM 19 februari 1996, 

Gül/Zwitserland, 22 EHRR 228).  
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Gelet op het voorafgaande, maakt de verzoekster prima facie geen schending van artikel 8 van het 

EVRM juncto de zorgvuldigheidsplicht juncto de materiële motiveringsplicht aannemelijk.  

 

Het eerste middel is niet ernstig. 

 

2.2.2. De verzoekster voert ook nog een tweede middel aan, dat wordt uiteengezet als volgt: 

 

“ SCHENDING VAN  DE MATERIELE MOTIVERINGSVERPLICHTING (ART. 1- 3 VAN DE WET VAN 

29 JULI 1991 – ART. 62 VREEMDELINGENWET) IUO. DE ZORGVULDIGHEIDSVERPLICHTING  

 

De bestreden beslissing is gesteund op feitelijk onjuiste gegevens waar deze stelt dat verzoekster enkel 

in bezit was van 10 EUR  

 

Zij was wel in bezit van een VISA-kaart welke wordt gevoegd onder stuk 3.   

 

Zij was bovendien in bezit van 470 EUR in contanten.  

 

Het grieft verzoekster bijzonder dat de bestreden beslissing zulke manifeste onwaarheden bevat (als 

zou zij enkel in bezit geweest zijn van 10 EUR), welke moeilijk te weerleggen zijn.  

 

Inzoverre de de bestreden beslissing gesteund is op onjuiste feitelijke gegevens, kan een schending van 

de materiële motiveringsplichting iuo. de zorgvuldigheidsplicht worden weerhouden.  

 

De bestreden beslissing overweegt anderzijds dat verzoekster niet in bezit is van een officiële 

garantverklaring.  

 

Er is geen wettelijke grondslag voorhanden om de voorlegging van een officiële garantverklaring (bijlage 

3bis) te vragen aan personen die met visumvrijstelling het Schengen-grondgebied willen betreden.  

 

Inzoverre de Staatssecretaris meent wel over een wettelijke grondslag te beschikken om enkel een 

officiële garantverklaring (bijlage 3bis) te aanvaarden (als bewijs van voldoende bestaansmiddelen) voor 

personen die met visumvrijstelling de Schengenzone wensen te betreden, wordt hij uitgenodigd deze 

aan te duiden.  

 

De bestreden beslissing bevat geen wettelijke grondslag waar zij het bewijs van voldoende 

bestaansmiddelen lijkt te beperken tot de bijlage 3bis.”  

 

Artikel 3 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Behoudens de in een internationaal verdrag of in de wet bepaalde afwijkingen, kan de toegang worden 

geweigerd aan de vreemdeling die zich in een van de volgende gevallen bevindt : 

(…) 

3° wanneer hij, zo nodig, geen documenten kan overleggen ter staving van het doel en de 

verblijfsomstandigheden van het voorgenomen verblijf; 

4° wanneer hij niet over voldoende middelen van bestaan beschikt, zowel voor de duur van het 

voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een 

derde Staat waar zijn toelating is gewaarborgd, en hij niet in staat is die middelen wettelijk te verwerven; 

(…)” 

 

Uit de bewoordingen van artikel 3 van de vreemdelingenwet blijkt aldus dat de vaststelling dat de 

vreemdeling geen documenten kan overleggen ter staving van het doel en de verblijfsomstandigheden 

van het voorgenomen verblijf (artikel 3, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet), volstaat om de toegang 

te weigeren en over te gaan tot de terugdrijving.  

 

In het tweede middel bekritiseert de verzoekster enkel de bijkomende vaststelling in de bestreden 

beslissing dat zij over onvoldoende bestaansmiddelen beschikt voor de duur van haar voorgenomen 

verblijf of voor de terugreis (artikel 3, eerste lid, 4° van de vreemdelingenwet). De Raad merkt dan ook 

op  dat deze kritiek geen afbreuk doet aan de determinerende motieven in verband met de toepassing 

van artikel 3, eerste lid, 3° van de vreemdelingenwet. Ook al zou deze kritiek op het eerste gezicht 

gegrond zijn, dan nog kan deze op het eerste gezicht niet tot de nietigverklaring en dus ook niet tot de 

schorsing leiden aangezien slechts een overtollig motief wordt geviseerd. 
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Het tweede middel kan daarom prima facie niet tot de nietigverklaring leiden. 

 

Het enig middel is derhalve niet ernstig.” 

 

2.3. Er dient derhalve te worden vastgesteld dat geen ernstig middel, in de zin van artikel 39/82, § 2, 

eerste lid, van de vreemdelingenwet, werd aangevoerd. 

 

De vaststelling dat er niet voldaan is 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. 

 

3. 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 zeventien a ugustus tweeduizend zeventien 

door: 

 

mevr. C. DE GROOTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. CLAESEN C. DE GROOTE 

 


