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 nr. 191 433 van 4 september 2017 

in de zaak RvV X / IX 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

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

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 28 januari 2017 

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

beslissing van 16 januari 2017 van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging tot afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering. 

 

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 2 februari 2017 met 

refertenummer 67450. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 15 juni 2017, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juli 2017. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat D. WOUTERS en van 

advocaat C. MUSSEN, die loco advocaat C. DECORDIER verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

Op 16 januari 2017 wordt aan verzoeker het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten met 

vasthouding met het oog op verwijdering gegeven: 

 

“Bevel om het grondgebied te verlaten 

Aan de heer 

Naam: A 

Voornaam: AC 

Geboortedatum (…)1986 
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Geboorteplaats: Owerri 

Nationaliteit: Nigeria 

 

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

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

er zich naar toe te begeven. 

 

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

GRONDGEBIED TE VERLATEN: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van volgende artikelen van de 

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

verwijdering van vreemdelingen en volgende feiten en/of vaststellingen: 

Artikel 1, alinea 1: 

1° wanneer hij in het Rijk verblijft zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten; 

 

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

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

een eerdere beslissing tot verwijdering gevolg gegeven 

 

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

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

staten die het Schengenacquis ten volle toepassen2 om de volgende redenen: 

 

De betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort en niet van een geldig visum/verblijfstitel op 

het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 26/04/2016 

dat hem betekend werd op 12/05/2016. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het 

is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Betrokkene werd door de Stad Leuven geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011. 

 

De partner van betrokkene, EE °(…)1972, is van Belgische nationaliteit. Betrokkene diende met zijn 

partner een bijlage 19 ter in op 28/10/2015. Deze werd geweigerd, bijlage 20 van 26/041/2016. Deze 

beslissing werd aan betrokkene betekende op 12/05/2016. Echter, de verwijdering van betrokkene is 

niet disproportioneel met het oog op het recht op familiaal leven en impliceert geen beëindiging van de 

familiale relaties. Betrokkene maakt geenszins aannemelijk dat het familieleven niet elders dan in België 

kan worden verder gezet en dat de partner gemachtigd tot verblijf betrokkene kan vervoegen. Immers 

zijn partner kan zich begeven naar Nigeria en via de normale verblijfsprocedures verblijf vragen aan de 

Nigeriaanse overheden. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Nigeria geen schending 

van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Art 8 van het EVRM legt geen algemene verplichting op aan de 

staat om de door hun gemaakte keuze van het gemeenschappelijk verblijf te respecteren. Hoe dan ook 

toont betrokkene niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk 

zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat zijn partner niet 

kan gedwongen worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat zij betrokkene niet vrijwillig 

zou kunnen volgen naar Nigeria. Zowel betrokkene als zijn partner wisten dat het gezinsleven in België 

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

 

Betrokkene haalt zijn studie intenties in België aan. Het recht op onderwijs bevat echter geen algemene 

verplichting om de keuze van een vreemdeling om onderwijs te volgen in een bepaalde 

Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk 

zolang de kern van het recht op onderwijs niet wordt aangetast. (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 

8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. Moldavië, par. 140.) Betrokkene heeft de mogelijkheid zijn studies af 

te maken in het land van herkomst (RW, nr. 125.845 van 20 juni 2014). In het kader van zijn re-

integratie kan betrokkene de verbeterde en/of verworven competenties, ten gevolge van de reeds 

gedane studies in België, inzetten in het land van herkomst, een land dat hij kent. Betrokkene kan vanop 

de bevoegde consulaire of diplomatieke post in het buitenland een aanvraag tot studies in België 
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indienen vanaf de datum waarop betrokkene voldoet aan de juridische voorwaarden om dergelijke 

aanvraag in te dienen. 

 

Terugleiding naar de grens 

 

REDEN VAN DE BESLISSING TOT TERUGLEIDING NAAR DE GRENS: 

 

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

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

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

 

Reden van het bevel om het grondgebied te verlaten: 

 

Betrokkene kan met zijn eigen middelen niet wettelijk vertrekken. Betrokkene is niet in het bezit van de 

vereiste reisdocumenten op het moment van zijn arrestatie. 

 

Betrokkene is niet vrijwillig vertrokken voor het vervallen van zijn toestemming. Betrokkene verblijft op 

onregelmatige wijze in het Rijk sinds 31/10/2015, datum waarop zijn verblijfsvergunning is vervallen. Hij 

respecteert de reglementeringen niet. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij gevolg zal geven aan een 

bevel om het grondgebied te verlaten dat aan hem afgeleverd zal worden. 

 

Betrokkene weigert manifest om op eigen initiatief een einde te maken aan zijn onwettige 

verblijfssituatie zodat een gedwongen verwijdering zich opdringt. 

Gezien betrokkene geen gevolg geeft aan het verblijfsverbod dat hem werd opgelegd, kunnen we 

besluiten dat een vrijwillige uitvoering van het bevel uitgesloten is. 

 

Reden waarom geen termijn voor vrijwillig vertrek: 

 

Betrokkene heeft geen gevolg gegeven aan het bevel om het grondgebied te verlaten van 26/04/2016 

dat hem betekend werd op 12/05/2016. Deze vorige beslissing tot verwijdering werd niet uitgevoerd. Het 

is weinig waarschijnlijk dat hij vrijwillig gevolg zal geven aan deze nieuwe beslissing. 

 

Betrokkene werd door de Stad Leuven geïnformeerd over de betekenis van een bevel om het 

grondgebied te verlaten en over de mogelijkheden tot ondersteuning bij vrijwillig vertrek, in het kader 

van de procedure voorzien in de omzendbrief van 10 juni 2011. 

 

De partner van betrokkene, EE °(…)1972, is van Belgische nationaliteit. Betrokkene diende met zijn 

partner een bijlage 19 ter in op 28/10/2015. Deze werd geweigerd, bijlage 20 van 26/041/2016. Deze 

beslissing werd aan betrokkene betekende op 12/05/2016. Echter, de verwijdering van betrokkene is 

niet disproportioneel met het oog op het recht op familiaal leven en impliceert geen beëindiging van de 

familiale relaties. Betrokkene maakt geenszins aannemelijk dat het familieleven niet elders dan in België 

kan worden verder gezet en dat de partner gemachtigd tot verblijf betrokkene kan vervoegen. Immers 

zijn partner kan zich begeven naar Nigeria en via de normale verblijfsprocedures verblijf vragen aan de 

Nigeriaanse overheden. We kunnen dus concluderen dat een terugkeer naar Nigeria geen schending 

van artikel 8 van het EVRM inhoudt. Art 8 van het EVRM legt geen algemene verplichting op aan de 

staat om de door hun gemaakte keuze van het gemeenschappelijk verblijf te respecteren. Hoedanook 

toont betrokkene niet aan dat hij enkel in België een gezinsleven kan hebben en dat het niet mogelijk 

zou zijn om een gezinsleven te ontwikkelen in zijn land van herkomst. Het louter feit dat zijn partner niet 

kan gedwongen worden het Belgisch grondgebied te verlaten maakt niet dat zij betrokkene niet vrijwillig 

zou kunnen volgen naar Nigeria. Zowel betrokkene als zijn partner wisten dat het gezinsleven in België 

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

 

Betrokkene haalt zijn studie intenties in België aan. Het recht op onderwijs bevat echter geen algemene 

verplichting om de keuze van een vreemdeling om onderwijs te volgen in een bepaalde 

Verdragsluitende Staat toe te staan. Beperkingen aan het recht op onderwijs zijn immers mogelijk 

zolang de kern van het recht op onderwijs niet wordt aangetast. (EHRM 19 oktober 2012, nrs. 43370/04, 

8252/05 en 18454/06, Catan e.a. v. Moldavië, par. 140.) Betrokkene heeft de mogelijkheid zijn studies af 

te maken in het land van herkomst (RW, nr. 125.845 van 20 juni 2014). In het kader van zijn re-

integratie kan betrokkene de verbeterde en/of verworven competenties, ten gevolge van de reeds 

gedane studies in België, inzetten in het land van herkomst, een land dat hij kent. Betrokkene kan vanop 

de bevoegde consulaire of diplomatieke post in het buitenland een aanvraag tot studies in België 



  

 

 

RvV  X - Pagina 4 

indienen vanaf de datum waarop betrokkene voldoet aan de juridische voorwaarden om dergelijke 

aanvraag in te dienen.” 

 

2. Over de rechtspleging 

 

2.1. Op 3 juli 2017 ontvangt de Raad bijkomende stukken van de verzoekende partij, genaamd 

“besluiten na vaststelling en repliek verweerder en de nieuwe beslissingen en stukken.” 

 

2.2. Noch de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), noch het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen 

betwistingen voorzien in de mogelijkheid om voor de terechtzitting nieuwe stukken neer te leggen indien 

de Raad als annulatierechter optreedt. Aangezien de verzonden documenten geen reglementair 

voorziene procedurestukken zijn - daar er geen redenen zijn om deze stukken toch te aanvaarden en 

gelet op de rechten van de verdediging - dienen deze uit de debatten geweerd te worden (RvS 20 

december 2001, nr. 102.154; RvS 16 mei 2006, nr. 158.836). 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

3.1.1. Verzoeker voert een eerste middel aan: 

 

“SCHENDING VAN HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL EN SCHENDING RECHTEN VAN 

VERDEDIGING 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de overheid de verplichting op om haar beslissingen op een 

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Het respect voor het 

zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratieve overheid bij het nemen van de 

beslissing moet steunen op ALLE GEGEVENS van het desbetreffende dossier en op ALLE daarin 

vervatte dienstige stukken. Het zorgvuldigheidsbeginsel impliceert verder dat de beslissing dient te 

steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid werden 

vastgesteld. 

 

Dat uit het dossier duidelijk kan blijken dat verweerster zich bezondigde aan het negeren van 

elementaire informatie en zich duidelijk louter gebaseerd heeft op het basisdossier waar duidelijk 

belangrijke stukken in ontbreken, zoals trouwens tijdens de procedure raadkamer en volgende bleek. 

Verzoeker diende (en dient) zich te verdedigen op een beperkt dossier, hetgeen bleek nu het dossier in 

de raadkamer uitgebreider was en met meerdere stukken die de stelling van verzoeker inzake eigenlijk 

bekrachtigen, minstens bevestigen. Het recht op kopijname is echter onmogelijk gemaakt, nu het 

dossier slechts twee dagen ter beschikking is, hetgeen de praktisch administratieve kant van het kopij 

nemen door de griffie diensten dan onmogelijk maakt, en na in beraadname dit eveneens (op een 

redelijke periode) onmogelijk is, nu daar eerst een aparte toestemming voor dient aangevraagd en 

geschonken en dan pas een eventuele kopij kan volgen. Vandaar dat verzoeker ook in deze procedure 

niet in staat is om bepaalde stukken voor te leggen. Uiteraard zal het aan verweerster zijn om in het 

kader van een loyale procedure, alles voor te leggen. 

 

Dat duidelijk kan blijken dat de hier bestreden beslissing genomen werd buiten elke redelijkheid, al ware 

het vooral bij ontstentenis aan informatie. Verzoeker meent dat een feitelijke onjuistheid voldoende is 

om een schorsing te bekomen. Wanneer een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken gebaseerd 

is op een feitelijke onjuistheid, kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen onmiddellijk de schorsing 

bevelen van een verwijderingsmaatregel (met vrijheidsberoving) In een dergelijk geval moet de RvV niet 

meer nagaan of voldaan is aan de overige voorwaarden voor schorsing in UDN: de uiterst dringende 

noodzakelijkheid en het moeilijk te herstellen ernstig nadeel. Het bewijs van een ernstig middel blijkt 

voldoende te zijn. Dat volgt uit een arrest van de RvV van 7 januari 2011 (nr. 54.165).” 

 

3.1.2. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de gemachtigde van de staatssecretaris de verplichting op 

zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. 

Het respect voor het zorgvuldigheidsbeginsel houdt derhalve in dat de administratie bij het nemen van 

een beslissing moet steunen op alle gegevens van het dossier en op alle daarin vervatte dienstige 

stukken. 
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Verzoeker komt in zijn warrig en vaag betoog, dat bovendien lijkt te zijn gericht tegen de procedure voor 

de raadkamer, niet verder dan louter te stellen dat “verweerster zich bezondigde aan het negeren van 

elementaire informatie en zich duidelijk louter gebaseerd heeft op het basisdossier waar duidelijk 

belangrijke stukken in ontbreken, zoals trouwens tijdens de procedure raadkamer” en dat “Het recht op 

kopijname is echter onmogelijk gemaakt”. Verzoeker laat na aan te geven over welke “elementaire 

informatie” en “belangrijke stukken” het gaat en van welke stukken hij een kopie had willen hebben, 

zodat verzoeker de Raad niet in de mogelijkheid stelt om zijn wettigheidstoetsing te doen. Waar het 

fragmentarische betoog “Het recht op kopijname is echter onmogelijk gemaakt, nu het dossier slechts 

twee dagen ter beschikking is” op slaat, valt niet te achterhalen, aangezien verzoeker geen enkele 

verduidelijking geeft. 

 

De rechten van verdediging zijn in administratiefrechtelijke zaken enkel van toepassing op tuchtzaken, 

doch niet op administratieve beslissingen die worden genomen in het raam van de Vreemdelingenwet 

(cf. RvS 3 november 2003, nr. 124.957), zodat de verzoeker de schending ervan niet dienstig kan 

inroepen. 

 

De Raad stelt vast dat verzoeker met zijn summiere uiteenzetting niet aannemelijk maakt dat 

verweerder op basis van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijke onredelijke of onzorgvuldige wijze 

tot zijn beoordeling is gekomen. 

 

Het eerste middel kan niet worden aangenomen. 

 

3.2.1. Verzoeker voert een tweede middel aan: 

 

“SCHENDING MOTIVERINGSPLICHT 

 

Verzoeker kan op ontvankelijke wijze inhoudelijk kritiek uiten op de in een beslissing tot weigering van 

verblijf aanwezige materiële motieven en tevens voorhouden dat niet alle motieven worden 

weergegeven in die beslissing, derwijze dat er ook sprake is van een schending van de formele 

motiveringsplicht. De verwerende partij kan dus niet worden gevolgd waar zij stelt dat het aanvoeren 

van de schending van de formele motiveringsplicht enerzijds en de materiële motiveringsplicht 

anderzijds niet mogelijk is. 

Het feit dat een andere beslissing, namelijk deze van Onontvankelijkheid van een aanvraag om 

machtiging tot verblijf' (aanvraag 7 september, beslissing pas op 7 november 2016), nooit werd 

betekend, doch pas ter "loutere" kennis gebracht in het dossier zoals overgemaakt op 17 januari 2017, 

duidt erop dat verweerster, verzoeker méér dan een halfjaar in de waan liet van zijn rechtmatig en legaal 

verblijf ten lande. Dit uiteraard tevens in het kader van de "bijlage 35" zoals overgemaakt op 16 juni 

2016. Met verwijzing naar de eerdere ontstentenis, noch verwijzing naar andere stukken, o.a. de bijlage 

35 d.d. 16 juni 2016 en andere, is de motivering van de hier bestreden beslissing als "caduc" eerder 

onvolledig en onterecht te noemen. Verzoeker verwijst eveneens daarvoor naar de volgende paragraaf: 

schending van het hoorrecht." 

 

3.2.2. Verzoeker betoogt dat hij in de veronderstelling zou hebben verkeerd dat hij in afwachting van 

een beslissing aangaande zijn aanvraag op grond van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, rechtmatig 

in het Rijk verbleef.  

 

Dat verzoeker nog geen kennis had van de beslissing, waarbij de aanvraag om machtiging tot verblijf 

onontvankelijk wordt verklaard, betekent niet dat hij legaal in het Rijk verbleef. 

 

Verder dient te worden opgemerkt dat het indienen van een regularisatieaanvraag geen schorsende 

werking heeft ten aanzien van een bevel om het grondgebied te verlaten. immers, het indienen van een 

aanvraag om machtiging tot verblijf brengt geen enkel verblijfsrecht met zich mee, en maakt niet dat een 

vreemdeling dan gemachtigd of toegelaten zou zijn om in het Rijk te verblijven (zie ook: Cass. 19 maart 

2001, A.J.T. 2000-01, 926; RvS 6 februari 2004, nr. 127.903; RvS 3 juni 2004, nr. 132.035; RvS 30 

november 2004, nr. 137.746), Inderdaad verblijft ook de vreemdeling die een aanvraag om machtiging 

tot verblijf heeft ingediend illegaal in het Rijk - en dit tot dat er in het kader van de aanvraag anders 

wordt beslist – en kan aan de betrokkene bevel worden gegeven om het grondgebied te verlaten (RvS 

12 januari 2007, nr. 166.626). 

 

Een schending van de motiveringsplicht wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Het tweede middel kan niet worden aangenomen. 

 

3.3.1. Verzoeker voert een derde middel aan: 

 

“SCHENDING VAN HET HOORRECHT 

 

Niet alleen in de alhier bestreden beslissing, doch ook alle andere vermelde, blijkt dat verzoeker NOOIT 

gehoord werd in het kader van de diverse beslissingen en dus zeker niet in deze beslissing, 

integendeel! De Raad merkt echter tevens op dat volgens vaste rechtspraak van het Hof een schending 

van de rechten van de verdediging, in het bijzonder het recht om te worden gehoord, naar Unierecht pas 

tot nietigverklaring van het na afloop van de administratieve procedure genomen besluit leidt, wanneer 

deze procedure zonder deze onregelmatigheid een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 

september 2013, C- 383/13, punt 38 met verwijzing naar de arresten van 14 februari 1990, C-301/87, 

punt 31; 5 oktober 2000, C-288/96, punt 101; 1 oktober 2009, C-141/08, punt 94, en 6 september 2012, 

C-96/11P, punt 80). 

Hieruit volgt dat niet elke onregelmatigheid bij de uitoefening van de rechten van de verdediging tijdens 

een administratieve procedure die aanleiding geeft tot een bestuurlijke beslissing, een schending van 

die rechten oplevert. Voorts is niet elk verzuim om met name het recht om te worden gehoord te 

eerbiedigen zodanig dat dit stelselmatig tot de onrechtmatigheid van het genomen besluit leidt (HvJ 10 

september 2013, C-383/13, punt 39). Teneinde een dergelijke onrechtmatigheid te constateren, dient de 

Raad aan de hand van de specifieke feitelijke en juridische omstandigheden van het geval na te gaan 

of, wanneer hij van oordeel is dat er sprake is van een onregelmatigheid die het recht om te worden 

gehoord aantast, de administratieve procedure in kwestie een andere afloop had kunnen hebben, omdat 

de betrokken vreemdeling dienstige inlichtingen had kunnen aanvoeren die van die aard zijn dat de 

besluitvorming in kwestie een andere afloop had kunnen hebben (HvJ 10 september 2013, C-383/13, 

punt 40). In casu blijkt niet dat verweerder verzoeker heeft gehoord alvorens de bestreden beslissing te 

nemen. In samenloop met de andere lopende procedures en aanvragen had een eenvoudig verhoor van 

verzoeker, essentiële inlichtingen kunnen verschaffen aan verweerster om haar beslissing naar behoren 

te motiveren en de juiste beslissing te nemen”. 

 

3.3.2. Verzoeker laat na om in concreto aan te tonen welke elementen hij had kunnen bijbrengen tijdens 

een gehoor dat van invloed zou zijn geweest op de motivering van de bestreden beslissing. Verzoeker 

brengt in zijn verzoekschrift geen valabele elementen bij die hij zou hebben aangevoerd binnen het 

kader van het hoorrecht en die zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de 

administratieve procedure.  

 

In zoverre verzoeker ter terechtzitting doelt op het feit dat het hof van beroep van Brussel op 7 maart 

2017 “de geldigheid in de Belgische rechtsorde van de akte van huwelijk” erkent, dient er op te worden 

gewezen dat de erkenning van verzoekers huwelijk zijn verblijfsrechtelijke situatie niet wijzigt. Het staat 

verzoeker vrij om via de geëigende procedure, zijnde artikel 40ter van de Vreemdelingenwet, die 

opschortend werkt, een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen. 

 

Het derde middel kan niet worden aangenomen. 

 

3.4.1. Verzoeker voert een vierde middel aan: 

 

“SCHENDING ART.8. EVRM 

 

Artikel 8 van het EVRM bepaalt als volgt: (…). Wanneer een risico op schending van het respect voor 

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

privé- en/of familie- en gezinsleven bestaat in de zin van het EVRM, vooraleer te onderzoeken of hierop 

een inbreuk werd gepleegd door de bestreden beslissing. Bij de beoordeling of er al dan niet sprake is 

van een privé- en/of familie- en gezinsleven, dient de Raad zich te plaatsen op het tijdstip waarop de 

bestreden beslissing is genomen (EHRM 31 oktober 2002, Yildiz/Oostenrijk, § 34; EHRM 23 juni 2008, 

Maslov/Oostenrijk (GK), § 61). De verzoekende partij die een schending van artikel 8 van het EVRM 

aanvoert, zal vooreerst het bestaan moeten aantonen van het privé- en/of het familie- en gezinsleven 

waarop zij zich beroept, en dit op voldoende nauwkeurige wijze, in achtgenomen de omstandigheden 

van de zaak. 

 

Verzoeker kan enkel laten vaststellen dat hij inderdaad al sinds 27 juni 2014 in hecht verband samen 

woont met EE, waarmee hij op 17 september 2015 in het huwelijk trad. De relatie dateert echter van in 
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2013. De politie (lees verweerster) heeft evenwel nagelaten om zich te vergewissen omtrent de 

gezinstoestand. Louter op 16 januari 2017 konden de verbalisanten inderdaad vast stellen dat er een 

intieme relatie was en dit tijdens de "onvoorziene" interventie... 

 

Artikel 40bis, §2,2° van de Vreemdelingenwet bepaalt dat als familielid van de burger van de Unie 

worden beschouwd: 1° de echtgenoot of de vreemdeling waarmee een geregistreerd partnerschap werd 

gesloten dat beschouwd wordt als zijnde gelijkwaardig met het huwelijk in België die hem begeleidt of 

zich bij hem voegt. Verweerster stelt echter ten onrechte dat verzoeker niet aantoont dat hij "enkel in 

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

in het land van zijn herkomst. Dergelijke stelling heeft echter evenveel waarde als deze "dat er leven 

mogelijk is op Mars". Het familiaal en sociaal dat verzoeker sinds 2013 deelt is van die aard dat een 

verblijf elders dar een complete afbreuk aan doet en aldus morele en emotionele schade berokkend aan 

een groter sociaal geheel”. 

 

3.4.2. Artikel 8 van het EVRM luidt als volgt: 

 

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

correspondentie. 

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

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

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

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

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen." 

 

Het hof van beroep van Brussel heeft op 7 maart 2017 “de geldigheid in de Belgische rechtsorde van de 

akte van huwelijk” erkend. In casu kan worden aangenomen dat verzoeker in België een gezinsleven 

heeft. Aangezien niet wordt betwist dat het een eerste toegang betreft, is er in deze stand van het 

geding geen inmenging in het gezinsleven van verzoeker. In dit geval moet worden onderzocht of er een 

positieve verplichting is voor de Staat om het recht op gezinsleven te handhaven. 

 

Er dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet aangeeft dat hij een aanvraag tot gezinshereniging 

heeft ingediend, ondanks het gegeven dat hij zelf verwijst naar “Artikel 40bis, §2, 2° van de 

Vreemdelingenwet”. Gelet op de wettelijke procedures die openstaan voor verzoeker en waarvan hij 

gebruik kan maken, kan in dit geval en op dit moment bezwaarlijk worden gesteld dat er in hoofde van 

de staat een positieve verplichting bestaat om verzoekers recht op gezinsleven te handhaven. 

Verzoeker zou mogelijkerwijze in aanmerking kunnen komen voor gezinshereniging. Verzoeker dient 

eerst zelf gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden die voor hem openstaan, vooraleer de staat 

ertoe verplicht kan worden om verzoekers recht op een gezinsleven te beschermen. Gelet op het 

nalaten van het gebruiken van de wettelijke mogelijkheden die voor verzoeker openstaan om 

bescherming te krijgen van zijn gezinsleven, dient in casu te worden vastgesteld dat een schending van 

artikel 8 van het EVRM in huidige stand van het dossier niet wordt aangetoond 

 

De schending van artikel 8 van het EVRM kan niet worden aangenomen. 

 

Het vierde middel kan niet worden aangenomen. 

 

4. Korte debatten 

 

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

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

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

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

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

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

door de verwerende partij. 

 

5. Kosten 

 

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

partij.  
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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 vier september tweeduizend zeventien door: 

 

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. M. DENYS, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

M. DENYS M. MILOJKOWIC 

 


